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INLEDNING.

Svenska Målarekonsten under Konung Carl XV:s tid.

et skede i vår bildande konsts häfder, hvilket in-

föll under Konung Carl XV:s regering, var kort,

men lysande och för Sveriges konst af hög be-

tydelse; Om vi emellertid ej ännu kunna tillåta oss att

skrifva dess historia — ty vi stå nämda tid allt för nära—

,

torde vi lrkväl kunna våga försöket att framställa en bild af

hvad detta tidskifte ville uträtta, verkligen uträttade och

lemnade såsom arf åt närmast följande skede.

Hvad man än kan förebrå denna nyss förgångna tid,

icke skall man kunna säga, att den varit overksam, och

lika litet, att den yfts öfver hvad den skapat: arbetet

har gått stilla framåt, ja så stilla, att mången gjort sig

den frågan, huruvida verkligen något arbete pågått, till

dess att liksom med ens flera betydelsefulla företag, flera

omfattande monumentalverk öfvertygat oss om, att ej obe-

tydande krafter varit verksamma. Konung Carl XV:s namn

bör detta tidskifte i vår bildande konsts historia med rätta

bära, ty denne furste var verkligen personligen medel-

punkten i det konstnärliga lif, som under hans regering

rörde sig i Sverige, icke så mycket derför, att han sjelf

var en högt begåfvad konstutöfvare, som mera derför att

han med värme omfattade hvarje konstnärlig idrott, åsyf-

tande att sprida håg för bildande konst i vårt land, och

med sin personliga välvilja uppmuntrade hvarje arbetare i

de sköna konsternas tjenst.

Det är i synnerhet de sista sju åren af Carl XV:s

trettonåriga regeringstid, som utmärka sig för rikedom på

konstnärliga företag af större omfång; dock kan ett och

annat af vigt hänföras till den förra delen af hans regering.

Öppnandet af Nationalmuseum 1866 samtidigt med

den storartade skandinaviska konstutställningen, som invigde

den nya härliga lokalen, betecknar detta nya tidskifte. Men
dessförinnan hade dock hufvudstaden bevitnat, utom sjelfva

utförandet af den praktfulla museibyggnaden, äfven upp-

förandet af Scholanders vackra byggnader, Teknologiska

institutet
,
Barclayska huset vid Kungsträdgården m. fl.,

till hvilka sedermera värdigt slutit sig Mosaiska synagogan

vid WahrendorfFsgatan. Redan under Konung Oscars re-

gering hade Fogel bergs Birger Jarl och Carl XIV

Johan upprests på några af Stockholms allmänna platser lik-

som Qvarnströms Tegnér i Lund; under Carls prinsregent-

skap uppstälde Qvarnström (f. 1810, d. 1867) sin Berzelius i

Berzelii park, och under första hälften af Konung Carls rege-

ring efterföljdes denna bildstod af samme konstnärs Engel-

brekt i Örebro (1865). Det var dock egentligen Johan Mo-
lin (f. 1814, d. 1873), som blef denna tids mest produktiva

bildhuggare genom sina berömda Bältespännare (i brons i

Göteborg och utanför Nationalmuseum i Stockholm), genom

sin Carl XII (aftäckt den 30 nov. 1868), och slutligen ge-

nom sin ursprungligen för Industripalatset 1866 i gips ut-

förda Fontän
,
hvilken sedermera gjutits i brons, men full-

bordades först efter mästarens död; båda dessa senare äro

uppstälda i Kungsträdgården. -— Till denna tid hör Zetter-

valls genomgripande restauration af Lunds domkyrka och

samme mans öfriga förträffliga byggnadsföretag i och vid

rikets södra universitetsstad.

I nära samband med utställningen år 1866 stod den

under Öfverintendenten von Dar dels ledning raskt genom-

förda ombildningen af Stockholms konstförening till en

ständig utställning, som dagligen besökes af en talrik,

skådelysten allmänhet.

Det är obestridligt, att det i synnerhet är National-

museum och konstföreningens ständiga utställning, som

mäktigt bidragit till att på mindre än ett tiotal år för

vandla den förut för bildande konst mer eller mindre lik

nöjda publiken till ytterst varma vänner af konsten, till mece-

nater, som med glädje och ifver uppskatta och till handla

sig konstverk. Men det är gifvet, att det icke är ensamt

de nämda faktorerna, som åstadkommit detta. Vi taga

här icke sjelfva konstnärernas skapande verksamhet med i

räkningen, ty utan den kunde naturligtvis ingenting alls

uträttas, det är här endast fråga om livad som framkallat

allmänhetens intresse för just denna verksamhet; och vi

måste då beröra de olika literära företag, hvilka gjort till

sin uppgift och v,erkligen också lyckats att draga upp-

märksamheten åt detta håll. Härtill måste man i främsta
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rummet räkna uppsättandet af Ny illustrerad tidning
,
hvil-

ket blad under dr Harald Wieselgrens ledning med alltid

oförminskadt deltagande följt den konstnärliga sidan af vår ut-

veckling och i ord och bild skildrat den samma, liksom denna

tidning har den obestridliga fortjensten att genom Edvard

Skills inkallande hafva ansenligt höjt den hos oss förut

så försummade träsniderikonsten. Vidare höra hit konst-

historiska skildringar, såsom Est land ers verk, De bildande

konsternas historia i i g:de århundradet, och nu senast

Fr. Sanders Nationalmuseum, arbeten af stort och be-

ståndande värde. Motsvarande det stora intresset från all-

mänhetens sida var nu äfven sjelfva den verksamhet, som

vår enda rent konstnärliga bildningsanstalt, Akademien för

de fria konsterna, utvecklade, i det denna anstalt allt se-

dan år 1856 genom den då nyss hemkomne professor

J. K. Boklunds omsorger utvidgades till en omfattande

skola för målare, och hufvudsakligen genom samme mans

nitiska bemödanden 1865 inrättade en sedermera talrikt be-

sökt qvinlig afdelning; allt arbeten, hvilkas betydelsefulla

ingripande i vår odling med rätta satte deras upphofsman

på Akademiens direktörsplats vid Qvarnströms död. Aka-

demiens fylda lärosalar vitna fortfarande fördelaktigt om
dess verksamhet.

Utom alla dessa arbeten för det rent konstnärliga

böra vi äfven nämna flera af våra slöjdskolors förtjenst-

fulla verksamhet för skönhetssinnets väckande hos de ar-

betande klasserna, något som väl äfven borde varit, men

i sjelfva verket ej var hufvudsyftet för det af Stockholms

handtverksförening anordnade industrilotteriet. Efter hand

utvecklar sig dock allt mer behofvet af ett stilfullt och

vackert handtverk, och vi kunna icke neka, att våra möbler

och husgeråd hafva ett helt annat utseende nu än för

ett tiotal år sedan.

Så väl konstnärerna sjelfva som hela folket ha vaknat

till ett högre medvetande om konstens ställning och vigt

som en odlingens häfstång af högsta betydelse, en upp-

fattning, på hvilken Carl XV sjelf satte kunglig stämpel,

då han 1869 såsom konstnär och konung deltog i det

första allmänna nordiska konstnärsmötet i Göteborg, hvil-

ket ledsagades af en betydande utställning af nordiska

konstnärers arbeten.

En stor förtjenst egde Carl XV:s tid genom att i hög

grad rikta konstnärernas uppmärksamhet på fosterlandet,

dess natur, folklif och historia. 1 stället för de förut stän-

digt upprepade skildringarna från söderns länder voro nu,

i synnerhet genom det några år förut verksamma konstnärs-

gillets sträfvanden, ögonen öppna för livad fosterlandet

sjelft eger stort och skönt; och var ej allt moget, som

kom fram på denna väg, så var det åtminstone i mogen-

het som i tid en hel mansålder framom götiska skolans

likartade sträfvanden under århundradets första årtionden.

G. O. Hyltén-Cavallius i konstnärsgillet och August
So hl man från Konstakademiens lärostol predikade ljudligt

och klart om nödvändigheten af en fosterländsk anda i

vår konst; Blommér hade egt den, men han var redan

borta; Sch oland er egde den redan, Wall änders genre-

taflor, framgångna under inflytande af den norska skolan

i Dusseldorf, der A. Tidemand arbetade och verkade, gingo

i denna riktning, och Winge och Malmström lyssnade

ifrigt från lärjungarnes bänkar i Akademien till de väckande

orden, och när Konung Carl XV:s regeringstid inföll, och

man hos konungens egen personlighet fann intresse för

Sveriges natur, folklif, historia och konst, fick denna rikt-

ning fasthet.

Att Carl XV:s tid, liksom allt annat menskligt, äfven

har sina fel, vilja vi gerna medgifva, — dock, det tillhör

oss icke att här ingå i en genomförd granskning af denna

tids förtjenster och fel.

Ara öfver livad tiden ville, ära äfven öfver så mycket

af hvad den verkligen uträttat!

Konung Carl XV var naturligtvis sjelf den förste i

sitt konstnärssamhälle, der lians öppna och rättframma vä-

sen liksom öfver allt annorstädes gjorde honom värderad

och älskad. Han hvälfde stora planer i sitt hufvud för

svenska konstens framtid under hans regeringstid, men

allvarsamma sorger och flerfaldiga bestyr drogo helt natur-

ligt hans själ åt andra håll. Om han sålunda icke blef,

det han stundom drömde om, grundläggaren af ett nor-

diskt Miinchen, var hans intresse dock alltid oupplösligt

fäst vid den svenska konsten.

Under de första åren af Carl XV:s regering höll dö-

den generalmönstring med den gamla skolan, och 1865

låg fältet fritt för den nya periodens mästare. Det var i

svnnerhet Akademien för de fria konsterna, som andades

lättare, då »gubbarne» gingo till hvila, dessa män af gamla

skolan, hvilka under så många år qvarhållit denna institu-

tion på den ståndpunkt, den för tretio, fyrtio år sedan in-

tagit. De blefvo också märkvärdigt gamla. Ar 1861 dog

Limnell (f. 1764), nästan hundraårig. Samma år afled

Fahlcrantz (f. 1774), åttiosju år gammal, och med ho-

nom steg den äldre landskapsskolan 1
grafven. Ar 1862

afsomnade West in (f. 1782), den mytologiska allegoriens

och den stela historiens målare, åttio år gammal. Krafft

d. y. (f. 1777) afled 1863 vid åttiosex års ålder. Slutligen

dog Heidecken (f. 1781) år 1864, åttiotre år gammal och

Fägerplan (f. 1788) år 1865 i en ålder af sjutiosju år.

Landskapsmålaren Graffman hade dött redan 1862,

och kort derefter följdes han afSophie Adlersparre (1863)

och Wahlbergsson (1865); redan vid Carl XV:s tron-
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bestigning voro Ringdal, Dahlström och Samuelsson

overksamme. Öfverintendenten M. G. Anckarsvärd,

som under det försvunna tidehvarfvet spelat en stor rol,

hade tagit afsked, år 1864 afträdde äfven hans efterföljare

Söderberg, och Fritz Ludvig von Dardel inträdde

i sin nya verksamhet som öfverintendent och preses för

Fria konsternas akademi, och med honom började ett nytt

och lifaktigare tidskifte. Bredvid honom stod såsom en af

hufvudmännen inom Sveriges konst och tillika som dess

snillrikaste och inflytelserikaste konstnärsnatur, intendenten

och akademisekreteraren Fredrik Wilhelm Scholander,

hvars byggnader och aqvareller, hvars dikter och pennrit-

ningar alla stå i högsta anseende inom vårt land. Johan

Kristofer Boklund var konungens lärare i målarekonsten.

Hans energi och den varma glädje hans aldrig hvilande

ande kände öfver konstens utöfning eldade det yngre slägtet,

till hvars båtnad han, såsom redan nämdt, skapade akade-

miens målarskola, liksom dess qvinliga afdelning, — tvänne

ytterst betydelsefulla insatser i den moderna konstens lif.

Sedan vi nu vidrört de trenne personligheter, hvilka

med rätta och till en del genom det närmare förhållande,

uti hvilket de stodo till konungen, kunna betraktas som

ledarne inom svenska konsten under Carl XV, skola vi

lemna ett flyktigt utkast öfver de särskilda målarskolorna

och deras vigtigaste målsmän.

Landskapsmålningen.

Nordens pittoreska natur inbjuder sjelfmant till denna

konsts utöfning, och det kan sålunda icke förundra att

företrädesvis landskapet skulle komma att intaga ett fram-

stående rum inom detta tidehvarfs målarkonst.

Vi kunna inom den svenska landskapsmålningen, den

gren inom målarkonsten, som konungen sjelf tillhörde,

särskilja trenne temligen skarpt utpräglade grupper. Den

första, det äldre landskapet
,

röjer inflytande af den rikt-

ning, som uppblomstrade omkring Fahlcrantz, påverkad

af norrmannen, prof. Dahl i Dresden, och som utmärkte

sig för en något torr naturuppfattning, men som natur-

ligtvis under Carl XV:s tid hade rönt starkt intryck från

Dusseldorf och utaf Lessing och Gude.

Till detta det äldre landskapets mästare räkna vi frih.

Carl Ste p han Bennet, kammarherre, en varm konstnärs-

själ, som ansågs vara en framstående konstnär, innan hans

under Italiens sol mjuknade pensel hårdnat under vår kalla

nordiska vinter. Vidare Gustaf Wilhelm Palm, teck-

naren af den italienska naturen, hvars ritstift få eller ingen af

de yngre förmått förvärfva sig, ehuru hans pensel blifvit det

yngre slägtet något för hård; och Josef Magnus Stäck,

som likaledes med en något styf pensel återgaf italienska

och holländska vyer, stundom tilltalande genom intressanta

motiv, stundom något frånstötande genom allt för stel be-

handling. Till samma riktning hörde marinmålaren kapten

Johan Kristian Berger, en gång ansedd som en målare

af hög rang.

Den betydligaste af alla den äldre landskapsskolans

män var Carl Johan Bill mark. Sällan har väl målarens

fantasi på ett lyckligare sätt förenat sig med litografens

tekniska färdighet för att åstadkomma rikhaltiga konst-

skapelser, än hos denne konstnär.

På öfvergången mellan denna riktning och den nästa

stå den starkt maniererade Adolf Julius Berg och den

ännu lifligt verksamme Lars Teodor Bill ing. Efter full-

ändade akademiska studier vistades denne senare länge i Stock-

holm och i landsorten, till dess han åren 1856- -1859 före

tog studieresor till Danmark, Tyskland, Schweiz, Belgien

och Frankrike. En viss tyngd i färgtonen, från hvilken

han dock vet att frigöra sig i sina bättre arbeten, ger åt

hans taflor en lätt igenkänlig prägel. Hans utomordent-

liga flit och hans stränga och trogna återgifvande af na-

turen göra honom till en eftersökt landskapsmålare.

Den andra riktningen inom svenska landskapsmål-

ningen under Carl XV och den hittills i vår konst tal-

rikast representerade är den dusseldorfska, till större delen

betingad af den berömde norske landskapsmålaren Gudes

vistande derstädes. Vi räkna dock till denna riktning, som

ännu kan sägas vara den rådande i vår landskapskonst, äf-

ven personligheter, hvilka endast kortare tid och mera

flyktigt varit underkastade inverkan från detta håll, under

det de äfven annorstädes ifrån rönt stundom lika betydande

impulser. Egendomligt för denna skola är större natur-

sanning, korrekt teckning, förståndigt användande af de

fördelar, som en starkare koloristisk teknik erbjuder, samt

återvändande till inhemska motiv från de långa irrfärderna

på Italiens och andra södra länders jord. Stormästaren

inom denna riktning är omotsägligt Johan Edvard

Bergh, utbildad dels genom Gude, dels genom Calame,

en icke synnerligen fantasirik, men desto skarpare iakt-

tagande och till naturens milda hviskningar lyssnande konst-

när, som utöfvat ett väsentligt inflytande på raden af yngre

svenska målare. Till denna riktning hör Axel Nord-

gren, hvars taflor i synnerhet sysselsätta sig med svenska

vestkustens kala klippor och skär, hvilka han noga studerat

och hvilka han återger stundom något torrt, stundom åter

med djup känsla och innerlighet. En ganska märkvärdig

konstnärsnatur, tillhörande denna skola, var Marcus Lars-

son, som dock på det mest Öfverdrifna sätt missbrukade sin

rika begåfning: från att vara en särdeles lofvande, om än

något obildad naturalist, slog han om till det mest banala

manér, och hans beryktade »brinnande ångbåtar», med
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eller utan blixtar, månsken, fyrbåkar oeh kometer, vitna

om en stor andes sorgliga förfall.

Bland de yngre Diisseldorfarne utmärka sig Gustaf

Fredrik Rydberg, genom sina milda och intagande

skildringar af Skånes slättnatur, och Per Daniel Holm,

som med förkärlek och med stor natursanning målar Norr-

lands vilda och Lappmarkens nakna landskap. Harald

Torsslow skildrar stundom lyckligt Dalarnes natur; E.

Wahl q vis t svärmar hälst invid Djurgårdens milda strän-

der, än i månsken, än i höstdagens lätta dimmor; Jose-

fina H o 1 mlund har i synnerhet valt Norges väldiga
I

fjordnatur till föremål för sina stundom rätt poetiska, van-

ligen något för glatt målade taflor. Per Olof Arborelius

är en lofvande yngre konstnär, som efter fullbordade stu-

dier vid akademien i Stockholm besökt Diisseldorf och

Italien. Vi måste äfven till denna grupp räkna några

marinmålare, Albert Berg, som med beundransvärd kraft
;

arbetat sig upp till en synnerligen aktningsbjudande plats

inom vår konstverld, Per Wilhelm Cedergren, som

utmärker sig genom sina något enformiga, men i tonen

ytterst fina marinmålningar, samt Arnold Plagemann,

hvars bana afbröts genom en för tidig död.

På gränsen mellan denna grupp och den nästa stå

några målare, livilka utvecklat sig temligen sjelfständigt

och oberoende af rådande riktningar. Axel Leopold

Cantzler, lnifvudsakligen påverkad af Italiens natur, eger

en skarp uppfattning, men en krass och sträf färgton, som

icke tilltalar Ögat; hans skildringar från Sabinska bergen

äro flitiga och intressanta studier. Albert Teodor

Gellerstedt är en poetisk natur, som fjärilslätt flyger på

aqvarellens vingar öfver de blommor, hvilka så väl bygg-

nadskonstens minnesmärken, som Skånes och Gotlands

kuster erbjuda hans raska och lätta hand. Äfven som

tecknare af stor fortjenst har han gjort sig bemärkt.

Den tredje gruppen inom vår landskapsskola kunna

vi med skäl benämna den nya skolan
, ty vare sig att den

söker sitt stöd och sin marknad hos fransmännen i Paris

eller hos tyskarne i Diisseldorf, utmärker den sig för den

stora vigt, som fästes vid en enkel och slående kolorit,

använd på de enklaste möjliga motiv; ja motivet träder till

den grad i bakgrunden, att den bländande tekniken stun-

dom får nästan för stort spelrum. Det torde dock hända,

att den något ensidiga fordran på åskådarens tvungna af-

lägsnande från taflan till ett visst bestämdt afstånd, på

samma gång det medför stora fördelar, dock äfven i sig

innebär fröet till skolans upplösning i en närmare eller af-

lägsnare framtid. Den, som segerrikt brutit sig fram i

den nya skolans riktning och dermed för alltid beredt sig

en framstående plats i vår konsthistoria, är Alfred Wahl-
berg, som, redan fullt utbildad Diisseldorfare, gick öfver

i det franska lägret och med skäl anses såsom en af den

nyaste landskapsskolans mest framstående målsmän i Frank-

rike. En poetisk naturuppfattning, en skarp blick för egen-

domlig färgverkan och en sällsynt koloristisk förmåga

förena sig hos honom på det lyckligaste sätt. Till Wahl-

berg sluter sig Olof Hermelin, hvars något färgfattiga,

men ej ointressanta taflor visa ständigt nya framsteg.

Till den nya skolans diisseldorfska sida räkna vi Wil-

helm Gegerfelt, en yngre, synnerligt lofvande målare,

som med stämningens friskhet och poesi förenar koloritens

skimrande klarhet. Anders Kallenberg, starkt påverkad

af Diicker, älskar djupa slättperspektiv och lätta dimmor.

När han hinner fram till full sjelfständighet, och dertill

är han på god väg, blir han en prydnad för vår landskaps-

skola. Oskar Emil Törnå slutligen, som tillhörde akade-

miens bästa elever, fortsätter nu sina studier i Diisseldorf.

Historiemålningen.

Svårare än vid landskapsmålningen blir det att med

framgång försöka gruppera våra historiemålare; vare sig

att vi utgå från tekniska eller rent ideela indelningsgrunder,

yppa sig svårigheter att utstaka bestämda gränser. Det

torde väl närmast vara Mtinchen, som vid periodens bör-

jan genom Boklund utöfvade inflytande på den svenska

historiemålningen, men denne konstnärs eget förhållande

till Miinchen-skolan, hvilken han besökte först i dess sista

blomstringsdagar, skänkte honom sjelf en viss öfvervigt uti

tekniskt-historiska studier, under det bristande historiskt sinne»
i mera omfattande mening gaf åt hans lärjungars försök

en något andefattig, enformig prägel. På samma gång vi

sålunda betona Boklunds stora inflytande, kunna vi dock

ej beteckna vår nyare historiemålning såsom utgången från

Miinchen-skolan, lika litet som vissa historiemålares studier

i Paris påtryckt den samma någon utpräglad fransk stämpel.

Deremot går genom vår yngre historiemålning någon-

ting kärft, man skulle nästan kunna säga omoget i form

som i färg, hvilket just i strid mot Boklunds maner

antyder e’tt bestämdt, ehuru ännu ej tydligt uttaladt sträf-

vande efter en egendomlig form för vår nationela forntids

framställande på duken. Ty under det Wahlbom och

Boklund, liksom äfven Höckert, väsentligen skildrade

tiden under och efter tretioåriga kriget, hade, såsom re-

dan nämdt, Hyltén-Cavallii och Sohlmans ord riktat ung-

domens uppmärksamhet åt det egentligen fornnordiska;

och sedan Blommér stupat i breschen, har det yngre

slägtet åter gifvit sig i strid med jättar och troll på ett

stundom ganska kraftigt och segerrikt sätt, ehuru natur-

ligtvis de hittills föga behandlade ämnena, innan de

genom grundliga arkeologiska studier vunnit form och
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uttryck i en verkligt stor stil, först måste genomgå ett

skede af mer eller mindre omogna försök. Vi kunna så-

lunda inom det fosterländskt-historiska måleriet med afse-

ende på sjelfva stoffet särskilja en riktning, som vi kunna

kalla den nyare historiens skola, och en annan, den forn-

nordiska skolan, och dertill måste vi foga en grupp af

religiösa målare. Men i formelt afseende äro en och samma

riktnings mästare hvarandra inbördes ganska olika; endast

om den fornnordiska skolan kan man säga, att den verk-

ligen utgör en skola, och att denna utgått från vår egen

akademi under påverkan af Sohlmans mytologiskt-historiska

föreläsareverksamhet inom den samma.

Bland skildrarne af den nyare tidens historia och när-

mast landskapet står Henrik August Ankarcrona, som

gjort fälttågen i Afrika såsom fransk officer och derifrån med-

fört en mängd motiv till taflor, framställande slag mellan

fransmän och araber. En fin, ehuru alltid återkommande

ton genomgår hans afrikanska landskap; hans figurer äro

bäst lyckade, då de framträda i mindre skala. C. Bruse-

witz, bosatt i Göteborg, har gjort aktningsvärda försök

på det historiska området, ehuru han ej hunnit full konst-

närlig frihet och säkerhet. Edvard Perseus har stu-

derat i Miinchen och Paris, men i likhet med skolans

mästare, Boklund, anslår han mera genom det eleganta

utförandet, än genom det intresse, hans historiska uppfatt-

ning väcker. Det är samma förhållande med Hugo Fre-

drik Salm son, hvilken vi närmare skola betrakta såsom

genremålare, och C. G. Hellqvist, en yngre, lofvande

elev vid vår konstakademi. Så mycket mer intressant, be-

tydande och originel är Georg von Rosen. Hans konst-

närsbana är rätt mångsidig, och hvar helst han rör sig, på

aqvarellens, etsningens eller oljemålningens område, påtryc-

ker han alltid sitt arbete sin betydelsefulla personlighets

stämpel. Hvarje nytt arbete af v. Rosen helsas derför

också af vår allmänhet med förtjusning, och stora skaror

vallfärdas till Nationalmuseum, så ofta denne konstnär der

utstält någon nyhet. Det är Leys, som fört v. Rosen in

i den egendomliga riktning, han hos oss ensamt represen-

terar, den prerafaelitiska. Vi skola på annat ställe närmare

betrakta denna riktning, som ej utgår omedelbart frän natur-

studiet, utan studerar naturen ur den synpunkt, hvilken

fjortonhundra-talets mästare intogo.

Den fornnordiska skolan uppbäres hufvudsakligen

utaf några konstnärer, hvilka alla äro i besittning af stor

värme för det fosterländska i konsten. Den som vore

bäst skapad att vara banbrytare för det nya är M ärt en

Eskil Winge, en kraftfull natur, djerf tecknare, men

svagare som kolorist. Hans betydelse ligger i hans stor-

artade uppfattning af fornsagans guda- och hjelte-skapel-

ser; han lägger derigenom grunden till bildandet af typer,

hvilka det blir en kommande tids sak att fullborda. En

mildare och finare natur är den i koloristiskt afseende myc-

ket begåfvade Johan August Malmström, som med

samma förkärlek behandlar drag ur Nordens kämpaforntid

och ur barnens lif. Utan att ega Winges storartade stil,

tilltalar han genom sin fantasis älskliga, än poetiskt dröm-

mande, än okonstladt lekande skapelser. Mindre bety-

delsefull, men synnerligen aktningsvärd i sina sträfvanden

är Johan Zacharias Blackstadius liksom den tidigt

bortgångne Oskar Andersson, hvars styrka för öfrigt

egentligen låg i djurmålningen.

Den religiösa historiemålningen representeras i Sverige

genom en rad hvarandra inbördes alldeles olika konstnärs-

naturer. Carl Gustaf Plagemann, nazarenska skolans

målsman i vårt land, vistades en längre tid af sitt lif i

Italien. Mationalmuseum eger af honom en tafla: »Den

heliga familjen jämte tre änglar», af hvilka en nedlägger

blommor vid krubban. Gothard Adolf Werner är af

naturen begåfvad med stora koloristanlag, men genom

sin oroliga, ehuru rika och poetiska ande, hindras han ofta

nog att bringa till full mognad de vackra frön till något

skönt, hvilka ligga i nästan alla hans arbeten. Mindre bety-

dande äro C. G. V. Carl em an, som i några arbeten för-

sökt sig på det religiösa området, Alida Rabe, som än

bearbetade religiösa, än mytiska ämnen, och Kristina von

Post, hvars stora anlopp ej motsvaras af lika stora resultat.

Genremålningen

sönderfaller äfven helt naturligt i olika riktningar allt eftei

som studierna bedrifvits företrädesvis i Paris eller Diissel-

dorf; det ojämförligt största antalet af våra genremålare har

imellertid tillhört eller tillhör alltjämt den diisseldorfska

skolan. Till Italien drogs redan tidigt i sällskap med land-

skapsmålarne Egron Lundgren, som med sällsynt begåf-

ning och snillrikhet behandlat allt, som han mött på sin

väg, i det hans mönstergilla aqvareller omvexlande röra

sig med italienska, spanska, egyptiska och indiska motiv;

sina studier har han gjort i Paris, dock tidare än den period,

under hvilken Johan Fredrik Höckert vistades der.

Höckert var den svenska målarekonstens störste kolorist,

vare sig han behandlade lappska genremotiv eller historiska

interiörer; sin största höjd nådde han i sin berömda tafla

»En gudstjenst i ett kapell i Lappmarken», som nu pryder

museet i Lille. Den i Danmark födde Geskel Sal o man

sökte äfven sin fulländning i Paris, ehuru hans danska

utbildning lemnat starka spår så väl i hans klara och strängt

korrekta teckning, som i en viss torrhet i koloriten. Några

yngre konstnärer, Hugo Fredrik Sal m son, Gustaf

Ced erström och Julius K ronberg ha äfven valt att

göra sina studier i Paris.
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Vida talrikare var imellertid den skara, som sedan bör-

jan af i 85 o:talet begaf sig till Diisseldorf, lockad dels

af skolans stora rykte i allmänhet, dels särskildt genom

den framstående ställning, norrmannen Tidemand intog, och

det gagnande inflytande, denne kunde utöfva på de yngres

studier. Sä kommo dä svenskarne att dela skolans både

goda och mindre goda sidor, dess innerlighet och humor

så väl som dess kälkborgerlighet, i det en hel hop af dem

höjde sig till en ansenlig betydelse inom denna skola.

Så Henning Liitzow dTTnker, den skarpa iaktta-

garen af lifvets mera ruskiga sidor, som sökte sina studier

bland lindansare och taskspelare, i pantlånekontor och spel-

salar, men besatt en förmåga att skildra karakterer, som

ganska träffande blifvit jemförd med Thackerays. Närmast

till Tidemand slöt sig Bengt Nordenberg, som i talrika

taflor skildrat våra bönders lif och seder med en viss bred

gemytlighet, hvilken stundom höjt sig till verklig humor,

(Tiondemötet i Skåne), stundom åter sjunkit ned till hvar-

daglighet. Chilian Zoll skildrade äfven våra bönders lif

och skulle säkert, om han fått lefva, ha utvecklat en ej obe-

tydlig talang. J o s e fW i 1 h e 1m W a 1 1 a n de

r

är skolans för-

träffligaste berättare, rolig och qvick, men ibland något rå

i sin rödvioletta kolorit som i sina typer. Till sin största

höjd steg skolan i Ferdinand Fagerlin, den präktige skil-

draren af lifvet i den holländska fiskarestugan, hvarifrån han

hemtar sina lefnadsfriska motiv, livilka han utför med en kär-

lek, som på ingen punkt öfverger honom. August Jern-

berg är begåfvad med en förträfflig kolorit, som spelar fritt,

ehuru stundom något ensidigt, i alla mellanfärger, hvaremot

hans teckning oftast är försummad. Anders Gust. Ko-

skull beherskar intet stort fält, men inom sina gränser har

han ofta nog visat sig ega både djup känsla och fullt herra-

välde äfver sina medel, så t. ex. i sina Bondfolk utanför

kyrkan. Koskull är måhända bland alla våra konstnärer

det trognaste uttrycket af Dusseldorf-skolans väsen. I

Peter Eskil son förlorade vår konst en humoristisk skil-

drare af vårt folklifs rococoperiod, då åter Axel Gustaf

Hertzberg i synnerhet skildrat genresituationer af ännu

äldre tiders lif (kring tretioåriga kriget) och Alexander

Rudbeck har behandlat scener ur folklifvet i Bretagne.

Sven Victor Helander med sina bönder och W. Wohl-
fart med sina tomtar sluta den långa raden. Knut
Ekvall har utvecklat sig i Munchen och andra tyska

städer till en god illustratör af dagens händelser och A.

J. G. Virgin har nästan uteslutande bildats i hemmet.

Raden af qvinliga artister är i Sverige, der akademiens

salar öppnat sig äfven för qvinnan, h varken obetydlig eller

betydelselös. Vi ha redan nämnt några historiemålarinnor

— antalet af genremålarinnor är naturligtvis vida större.

I höjd med de främsta på den manliga sidan märkes den

rikt begåfvade och kärnfriska Amalia Lindegren — som

erhållit sin utveckling dels i Paris, dels i Diisseldorf —
med sina äkta folkliga skildringar ur Sveriges bondlif och

sina typiska barnfigurer (Apelsinfiickan och Frukosten) —
samt Agnes Börjesson med sina bilder ur de högre

kretsarnes lif under rococotiden, poetiskt tänkta och utförda

i Wilhelm Sohns manér. Sofie Ribbing studerade än i

Diisseldorf, än i Brlissel, under det de flesta andra, som

Jeannette Alöller, f. Holmlund, Wilhel mina Lager-

holm, Mathilda Dietrichson, f. Bonnevie, Helene

Lönegren, f. Millde, fått sin utveckling i Diisseldorf,

hvarjemte de flesta af dessa genomgått Stockholms akademi.

Den behagliga skildrarinnan af folklifvet i Dalarne Hanna

Win ge, f. Tengelin, har så godt som uteslutande ut-

danats i hemmet, då åter Emma Ekwall utbildat sm

talang i Tyskland, synnerligen i Miinchen.

Porträttmåleriet

liar, utom flera idkare, livilka hufvudsakligen äro historiska

eller genremålare, funnit uteslutande utöfvare i konstnären

med den fina karaktersuppfattningen och den ädla koloriten:

Uno Troili, som går. i spetsen för vårt lands por-

trättister, Carl T. Staaff och Pehr Södermark samt por-

trättritarinnan Ataria Röhl, hvars blyerts egt stort rykte.

Djurmåleriet

har sina tvänne åt olika håll gående riktningar, den ena

beslägtad med genrebilden, den andra med porträttet, om

hvilken senare genres större eller mindre berättigande man

endast kan döma i den mån, man ser en konstnär afvinna

den samma verkligt intresse. En konstnär, som i detta

afseende flera gånger lyckats, är hästmålaren Johan Georg

Arsenius, hvars hästporträtt ej endast tilltalat sportsmän-

nens konstsinne, vidare A. Lönnroth och hundmålaren

Johan Gust. von Holst, egendomligt nog alla tillhö-

rande svenska hären, samt H. T. Lundh. Djurgenremåle-

riets främste man är den gamle officeren Carl Fredrik

Kiörboe, som slagit sig ned i Paris, hvarest han gjort sina

studier. Hans »Hund under en öfversvämning» tillhör

med afseende på gripande poesi något äf det bästa, det

nyare djurmåleriet utfört. Gustaf Brandelius, en annan

officer, har utbildat sig till humorist af ganska hög rang.

Brynjolf W.ennerberg målar rätt tilltalande bondhästar,

Nils Anderson och Amelie von Sch w er in hufvud-

sakligen boskap, under det den tidigt bortgångne Carl

Axel Raab i sitt »hönshus» företer en utmärkt genrebild

ur djurens lif.
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CARL XY
(f. 3 maj 1826, d. 18 september 1872),

hvars lefnadsteckning tillhör svenska folkets historia och ej

ett arbete som det föreliggande, hade af sin fader ärft sin

betydande fallenhet för konstnärlig verksamhet. Det är

allmänt kändt, att konung Oscar I var en lycklig ton-

sättare, det torde deremot vara mindre bekant, att han

också idkade målarkonsten, ehuru ej med alldeles samma

framgång. Ett arf äfven från modern och hennes konst-

älskande slägt spårade man i konung Carls stora aktning

för konstens allmänt bildande betydelse.

Carl XV:s undervisning i konsten leddes hufvudsak-

ligen af professor Boklund, ehuru konungen var land-

skapsmålare, Boklund åter historiemålare: endast under de

senaste tiderna af konungens lefnad inträdde professor Ed v.

Bergh och längre fram Alfred Wahlberg i denna lärare-

befattning, under det prof. Boklund dock alltid fortfor att

bistå konungen vid hans konstutöfning med råd och dåd.

Konung: Carl älskade stundom att samarbeta med

andra konstnärer. Sålunda har t. ex. prof. Au g. Malm-

ström utfört figurer i landskap af konungen, under det denne

åter målat landskap kring de af prof. Win ge utförda

figurerna i hans tafla »Hjalmars afsked af Orvar Odd, efter

striden på Samsö». Det är från detta samarbete man har

anekdoten om, huru konungen tyckte Winges på stranden

kringströdda fallna kämpar vara för många och derför
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målade grön mark ötVer några af dem, i det han skämt-

samt yttrade: »Nu har jag höglagt Winges slagna hjeltar! >

Som bekant, hade Carl XV åt sig inrättat en förträff-

lig atelier å Stockholms slott, men det var pä Ulriksdal,

som han egentligen mottog och umgicks med sina konst-

närer. Besöken der och utflykterna i slottets sköna om-

gifningar utgöra kära och oförgätliga minnen för dem, som

deri deltagit, ty vid dylika tillfällen utvecklade konungen

all den rika älskvärdhet, af hvilken han var i besittning.

Till sina landskapsmålningar hemtade Carl XV nästan

uteslutande motiv från vårt eget och broderlandets pitto-

reska natur; han egde mycket sinne för det nordiska land-

skapets rika skiftningar, och han har behandlat så väl som-

mar- som vinterlandskap. Dock fäste han sin största kärlek

vid den klara utsigten från höjderna öfver sjö och stränder:

på senare tider dolde han sig gerna i den täta sommar-

skogen, der utsigten bortskymdes af trädens stammar;

åtminstone tillhöra hans tvänne bästa taflor, »Skogsinteriör»

(utstäld i Göteborg 1869), och hans sista, här meddelade

tafla »Vid skogsbäcken» denna senare riktning.

Vi lemna 1 bild ej mindre än fem taflor af konung

Carl XV, nämligen: Ulriksdals slott, »Frejas sten», landskap

från Sognefjorden, Svenskt landskap, Norskt landskap och

»Vid skogsbäcken».

FRITZ LUDVIG von DARDEL
(född 1 S

1 7).

Hvilken betydelse för vårt land v. Dardel eger såsom

öfverintendent och preses för Fria konsternas akademi, ha

vi redan vidrört. Sjelf lycklig dilettant som konstnär och

förträfflig karikatyrtecknare, åtnjöt han Carl XV:s vänskap

och förtroende, och det länder honom till verklig heder,

att han alltid använde detta förtroende till att bilda en

mellanlänk mellan konungen och hans konstnärskrets, till

att väcka furstens deltagande för allt, som enligt hans åsigt

kunde gagna den bildande konsten i vårt land. Var han

också icke i besittning af det öfverlägsna snille, som för-

mår att verka skapande och lifgifvande på ett lands konst,

så var hans personliga älskvärdhet så mycket större; den

fängslade konstnärerna vid hans person och lät dem villigt

och gladt taga plats i de led, som under hans befäl vunnit

mer än en seger på svenska konstens stridsbana. Vi på-

minna om utställningen 1866, om atelierbyggnaden i Stock-

holm, om Sveriges deltagande i utställningarna i Paris 1867,

London 1871 och Wien 1873, om upprättandet af konst-

industrimuseet och flera andra tillfällen, vid hvilka v. Dardel

visat sig som en på samma gång initiativens och administra-

tionens man, till hvilken vår konstnärliga utveckling står

i stor tacksamhetsskuld.

Vi meddela ett träsnitt efter v. Dardels lilla tafla »En

stuga i Trelleborg».
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FREDRIK WILHELM SCHOLANDER
(f. 1816).

»Den förändring till det bättre», heter det i vår sista

svenska konsthistoria (hvilken måhända äfven skulle kunna

kallas vår första) »som i den svenska byggnadskonsten in-

trädt, bör hufvudsakligen tillskrifvas professor Fredrik Wil-

helm Scholanders framträdande.» Stockholm prydes af

flera vackra prof på Scholanders verksamhet som bygg-

nadskonstnär, och hans lärjungar ha ytterligare gifvit sam-

tiden goda vitnesbörd om den sunda smak, som genom

denne utmärkte lärare i vårt land så småningom lyckats

undantränga de förra årtiondenas underliga torftighet i bygg-

nadsverk. Som aqvarellist intager Scholander ett af de

främsta rummen bland svenska konstnärer, och på hvilket

fält, han än rört sig, lyser alltid snillet fram, buret af en

formskicklighet, som bär mästarens prägel. De vittra alster,

med hvilka Acharius i de senare åren riktat vår poetiska

literatur, vitna, äfven de, om en mästare, om tecknaren,

som rör sig med språket med samma säkerhet och öfver-

lägsna kraft, som man redan förut hos honom funnit, då

man sett hans teckningar med ritstiftet eller vattenfärgen,

om än hans poetiska begåfning mera afgjordt framträder i

hans skapelser som bildande konstnär, än i alstren af hans

skaldskap.

F. W. Scholander är född i Stockholm, begynte sin

byggmästareverksamhet som simpel murare och blef ele\

vid Fria konsternas akademi och konduktör vid Öfverinten-

dentsembetet, i hvilken egenskap han 1 842 blef akademiens

resepensionär. Från de for vår konst och literatur frukt-

bringande resorna i Tyskland, Italien och Frankrike, till

hvilka han sålunda sattes i tillfälle, återkallades han 1846

på kunglig befallning för att emottaga det särdeles utmär-

kande uppdraget att uppgöra ritningar till den svenska

nationalmuseibyggnad, som då skulle uppföras, samtidigt

utnämnd till kongl. arkitekt och ledamot af de fria kon-

sternas akademi. Flans ritningar till den blifvande monu-

mentala byggnaden, afsedd att inrymma hufvudstadens

konstsamlingar, historiska museum och bibliotek, blefvo

dock icke antagna — Nationalmusei byggnadshistoria är,

mera än mycket annat i vårt land, »en underlig historie»

— och då den byggnadskomité, hvari Scholander haft plats,

år 1850 upplöstes, för att i stället lemna rum åt d. v.
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öfverstelöjtnanten Kleen och de af k. m:t antagna tyska

ritningarna, hvilkas slutliga utförande det varit de senaste

åren förbehållet att bevitna, utnämndes Scholander i stället

till t. f. hofintendent, en chefsplats i arkitekt-ärenden för

Stockholms slott. Redan 1848 professor i byggnadskonst

vid kongl. akademien, blef han tjugu år senare jemväl

akademiens ständige sekreterare och har samtidigt verkat

som tjensteman inom öfverintendentsembetet, der han 1864

utnämndes till intendent. Fyra gånger har han af konun-

gen erhållit ordensutmärkelser.

Detta är de »torra data», hvilka ange den yttre gån-

gen at hans verksamhet. Bland de monument, hvilka både

inom den svenska hufvudstaden och den svenska bvgg-

nadskonsten förvara hans namn, ha vi redan nämnt Tekno-

logiska institutet, Mosaiska synagogan och Barclav’ska

huset vid Kungsträdgården.

Yi meddela här trenne efterbildningar efter Scholan-

ders aqvareller: Parti af Stockholms gamla Slott med tornet

»Tre Kronor», Kungstrappan i Kalmar slott och utsigt af

Visby från gamla hamnem

JOHAN KRISTOFER BOKLUND
(f. iS 1 7>.

Den svenska konstakademiens nuvarande direktör, pro-

fessor Johan Boklund, föddes på herresätet Kulla-Gunnars-

torp d. 15 juli 1 817 och uppväxte som daglig gäst i det

namnkunniga tafvelgalleri, som då förvarades å nämnda ställe,

en af de förnämsta privata tafvelsamlingar i vårt land. De

gamla mästarnes skapelser väckte tidigt gossens slumrande

håg, men många och tunga år af tryckande fattigdom, af

förödmjukande hjelpbehof, fingo väl göra sitt till att skapa

och forma den blifvande konstnären, men också letver tor

honom månget oförgätligt minne af ädel, kärleksfull lijelp,

och äfven detta har en rik andel 1 själens utveckling. Bok-

lund är ett nytt exempel till de tusen, våra häfder tramte,

huru den mest afgjorda medellöshet är långt ifrån ett afgjordt

hinder för anlagens utveckling, för den inre kallelsens seger.

Efter en flerårig vistelse i Lund (1832—36), der en

släetinp-, som var student, skulle undervisa honom i bokligaO 0 1 ‘“3



element, och ritläraren Körner, då sysselsatt med utgifvan-

det af »Illuminerade Figurer» till Nilssons Fauna — då

och åfven senare ett bland vårt lands mest framstående

planschverk — lärde honom kolorera och rita på sten, kom

Boklund till Köpenhamns konstakademi, der han med väl-

vilja bemöttes af kamrater och lärare. »Arbeta blott, och

ni blir med tiden en god artist», sade professor Lund, på

hvars atelier Boklund erhöll särskild undervisning; men då

man antog, att han lättare bland landsmän, än i Köpen-

hamn, skulle kunna finna nödigt understöd, begaf han sig

med godt intyg af läraren tillbaka till Skåne och lyckades

verkligen snart derefter komma till Stockholm, der han på

hösten 1837 vann inträde i konstakademiens antikklass. Som

ritlärare och litograf bidragande till sin utkomst, arbetade
j

han nu med framgång vid akademien under flera år, del-

tog i expositionerna ifrån 1839, erhöll pris och belönings-

medaljer samt innehade i tre år det Ribbingska stipendiet.

1846 for han utomlands i sällskap med Johan Fredrik

Höckert, som, nio år yngre än Boklund, af honom inhem-

tat de första elementen i konstens teknik; i kung Ludvigs

stad, i Munchen, dröjde de en längre tid, Höckert som

elev vid akademien, Boklund som »praktiserande artist».

Konstföreningen i Munchen inköpte några af hans taflor,

och konstnärskonungen Ludvig sjelf fäste uppmärksamhet

vid honom. Det var i historisk genre, som Boklund mest

arbetade, och särdeles hade tretioåriga krigets tidsålder och

Tyrolens och Sydtysklands natur och byggnadsminnen

intagit hans själ.

Intill 1854 hade Boklund sitt vinterqvarter i Mun-

chen, hvarifrån han om somrarne gjorde utflygter till Ty-

rolen, norra Italien, åtskilliga sydtyska trakter o. s. v., alltid

med rika skördar af studier. En 1853 hemsänd tafia för-

anledde ett anslag af svenska staten, och med detta for

han nu till Paris, under två år (1854 och 1855) arbetande

på Coutures atelier. Äfven härifrån hemsändes taflor, och

då Boklund på vintern återkommit till Stockholm, efter

tioårig frånvaro, kallades han strax till ledamot af konst-

akademien (1856, febr.), med uppdrag att inom akademien

bilda en målarskola. De första elever, hans nya skola fick

emottaga, voro Malmström, Winge, Virgin och Granberg

(i akademiens högsta klass, som nu räknar 30 elever, funnos

då endast 7), och samtidigt utnämndes Boklund till lärare

1 målning för kronprinsen Carl, en befattning, som sedan

oafbrutet under många år fortfor. Också ur den privata

målarskola, hvilken Boklund följande år öppnade för att

äfven åt dem, som icke voro akademiens elever och således

icke egde tillträde till hennes skola, bereda undervisning

i målning, ha flera lofvande anlag utgått för att bland

svenska konstnärer på allvar vinna ett namn. Och i

denna sin egenskap af lärare i målning har Boklund oför-

gängligt införlifvat sitt namn med den svenska konstnärs-

utvecklingens historia.

Utnämnd professor 1856 i maj, lnilade sig Boklund

under akademiens sommarferier genom nya resor till de för

honom så kära Tyrolen, Munchen, Venedig m. fl. och

återvände 1838 från en dylik resa med en i Munchen vun-

nen maka. Och han producerade fortfarande ganska rik-

ligt (1856—69 icke mindre än 81 taflor). I konung Carl

XV:s tafvelsamling, till lnars föreståndare (hofintendent)

Boklund 1867 utnämndes, funnos flera af hans taflor, t. ex.

Gustaf Adolf och Axel Oxenstjerna, Carl X och Erik Dahl-

berg, drottning Lovisas porträtt i helfigur; och i national-

museum, i hvars samlingar Carl XV:s nordiska taflor nu

äro införlifvade, funnos redan förut hans bekanta Meraner-

skyttar». För nationalmuseets konstafdelning är Boklund

sedan 1868 intendent.

Som lärare, konstakademiens ledare och administratör

af konstsamlingar har dock Boklund mer och mer sett

sin tid upptagas af andra gÖromål, än rent konstnärlig pro-

duktion. Ar 1861 ledamot af en komité för anordnande

af nationalmusei inredning och t. f. kamrerare för det då-

varande kongl. museum, fick han det ena komitéledamots-

uppdraget efter det andra och drog som kommissarie för

1866 års nordiska konstexposition det ovilkorligen tyngsta

lasset, äfvensom han ledde öfverflyttandet till den nya

lokalen af alla de i Stockholms slott, på Drottningholm

och Gripsholm m. fl. ställen förvarade konstverk, hvilka

nu äro samlade i nationalmuseibyggnaden, ja, äfven lif-

rustkammarens persedlar måste han emottaga och anordna.

Till det skånska konstmnsenm, som 1861 stiftades i

Lund, införlifvadt med den dervarande akademiska förenin-

gen, lade Boklund, jämte flera andra skånska konstnärer,

grunden, och vid Karolinska universitetets jubelfest 1868

erhöll han diplom som akademiska föreningens heders-

ledamot.

Efter Qvarnströms död (1867) valdes Boklund till

direktör för de fria konsternas akademi. Sedan 1858 rid-

dare af vasaorden, bär han ifrån expositionsåret tillika den

norska olafsorden och en frän Finlands storfurste, kejsaren

af Ryssland, öfversänd dekoration. Efter konstnärsmötet i

Göteborg 1869, vid hvilket Boklund fungerade som vice-

ordförande, erhöll han äfven nordstjernans riddarekors.

Af Boklunds taflor återge vi hans Klostergård i Ty-

rolen och Doktor Faust i studerkammaren.
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CARL JOHAN BILLMARK
(f. 1804, d. 1870).

Carl Johan Billmark föddes i Stockholm d. 28 januari

1804. Hans fader var bankokommissarien Johan Billmark

och hans moder S. M. Molander. Skolans läroämnen

voro ej, åtminstone så som de den tiden meddelades i

Stockholms storskola, der han 1817 erhöll inträde, någon

välsmakande anrättning för gossens lifiiga natur, och ej

bättre smakade honom handelsbanan, till hvilken han från

skolan fått öfvergå. Med desto större glädje och kärlek

egnade han sig åt den artistiska banan, hvilken för honom

Öppnades genom statskommissarien L. G. af Sillens och

den bekante baron Fredr. Boyes bemedling. Nu blef Bill-

mark 1822 gravören Forsells elev, och under hans ledning

har B. utfört två tredjedelar af de bekanta eaux-fortes i

Forsells »Ett år 1 Sverige».

Ar 1825 i december började Billmark begagna de öfre

skolorna i Akademien för de fria konsterna, der han 1828

på högtidsdagen erhöll Mejerska medaljen och jeton, hvar-

efter han afslöt lärokursen här. Redan 1826 hade Bill-

mark börjat finna, att stenen för hans lifiiga fantasi var en

lättare och tacksammare ritgrund än kopparplåten, hvarför

han 1827 lemnade Forsells atelier för att uteslutande egna

sig åt litografien, och kunde i november 1828 utgifva första

häftet af sina »Etyder för landskapstecknare», h vilka, när

de afsl litades 1830, utgjorde 100 planscher.

Etter att under sommaren 1830 ha besökt Dalarne,

gick han i februari 1831 på isbåt öfver Ålands haf för att

i Petersburg medelst bättre aflönade arbeten skapa sig en

reskassa för en längre färd söderut, men koleran, som ut-

bröt 1 Petersburg, jagade honom med toma händer tillbaka

till Sverige, der han fick undergå 40 dagars karantän. I

Petersburg hade han utgifvit två häften »Etudes de pay-

sage», dubbelt större format än de svenska etyderna. I

Stockholm sammanträffade han vid återkomsten med den

då nyss från Skotland hemkomne Graffman och utgaf nu

dennes vyer i 24 planscher. Den af företaget lemnade

behållningen användes till att företaga den länge efter-

längtade resan till Paris, dit han anlände d. 21 sept. 1833.

Här tog han undervisning hos litografen Deroy och bör-

jade nu utgifva 29 planscher af det då redan genom sub-

skriptionsinbjudning förberedda arbetet »Stockholms pitto-

reska omgifningar: Djurgården», hvilka efterföljdes at 6

planscher landskapsetyder i stort format. En Rhenresa

under sommaren 1836 gaf anledning till utgifvandet at 24

vyer från Rhen med text. I slutet af maj 1837 begat

sig Billmark Öfver Tyskland till Italien, för att derifrån

återvända till fäderneslandet. På denna resa besökte han

bl. a. Dresden, Miinchen, Salzburg, Venedig, Genua, Nea-

pel och Rom, der han vistades från november 1837 till



maj 1838. Återresan öfver Siena, Florens, Verona, Tyro-

len och Heidelberg förde honom dock ej till hemmet, utan

han genomvandrade i stället Schweiz och återvände der-

ifrån till det sköna Italien, der han besökte Milano och

Nizza och öfver Toulon och Marseille sedan återkom till

Paris. Resultatet af denna resa blef det allbekanta verket:

»Pittoresk resetur från Stockholm till Neapel», 100 plan-

scher i liten folio med text.

Efter sex års frånvaro återsåg Billmark Sverige år

1839 och med den afsigten att stanna i hemmet. Denna

plan blef dock ej fullföljd. Redan 1840 begaf han sig

med de i Stockholm utförda ritningarna till »Panorama

öfver Stockholm från Skeppsholmskyrkans kupol», senare

utgifvet med fransk text af Droinet i 5 blad, tillbaka till

Paris, der han redan då börjat känna sig mera hemma-

stadd än i fäderneslandet. Nu påbörjades 1841 utgifvan-

det af den ofvannämnda »Reseturen», som först afslutades

t 851 med det då utkomna ia:te häftet (100 planscher).

Särskildt utgåfvos de i denna »Resetur» intagna svenska

vyerna i ett album af 12 blad.

3

I 1 1 år vistades nu Billmark i Paris, innan han ännu

en gång återsåg fosterjorden, äfven denna gång, 1851 —
52, för att samla materialier till ett nytt arbete, och åter-

kommen till Paris påbörjade han sitt förträffliga, ända till

kort före hans död fortsatta arbete: »Sverige. Aqvarell-

litografi och tontryck. I. Gripsholm 1—3 (12 planscher)

1853— 1 855. II. Upsala; Sigtuna 1—3 (12 pl.) 1857

—

1859 och III. Skokloster 1—3 (12 pl.) 1861—66». Senare

utkom Stockholm h. I. och II., och dermed afslöts den

vackra banan. Imellertid hade Billmark åter besökt sitt

hem 1860 samt sista gången 1864. Sedan 1856 var han

gift med E. S. Devering från Norrköping, som öfverlefvcr

honom.

Redan på 1830-talet blef Billmark agreé och 1860

ledamot af Akademien för de fria konsterna. 1864 erhöll

han af konungen medaljen »Meiuornn pignus» och, om

vi ej misstaga oss, 1867 under verldsexpositionen i Paris

vasaorden.

Utaf Billmarks taflor bifoga vi hans utsigt af Grips-

holm.

GUSTAF WILHELM PALM
(f. 1S10).

Fästa vi blicken vid den mans verksamhet, som här lingen af så väl penseln som ritstiftet, dessa en konstnärs

är föremålet för vår skildring, så finna vi, att hans samtid hvarandra så olika verktyg, ja man har tvekat om, hvilka

villigt tillerkänt honom en öfverlägsen säkerhet i behand- alster af hans konstnärliga hand man skolat tillerkänna före-
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trädet: hans ritningar eller hans taflor. Vi tveka dock icke

längre i detta afseende; ty den nyare tiden, som städse

tillkämpat sig nya segrar på färgbehandlingens område, har

väl i koloriten seglat ett godt stycke förbi den ståndpunkt

Palm intagit, under det denne, byggande på den teknik han

en gång förvärfvat, ständigt och säkert fasthållit den samma

och sålunda skilt sig från tidens herskande riktning. Men

det som aldrig skall underskattas, det som alltid skall be-

vara »gubben Palms» namn i den aktningsfullaste håg-

komst, är hans egenskap af rask, stämningsrik och till-

talande tecknare; hans portföljer, inneslutande minnen från

ett rikt reselif, från en ungdom och en mandom, tillbragta

uti söderns härliga natur och under kärleksfullt betraktande

och återgifvande af denna, skola alltid bli en källa till

glädje för en hvar, som kan komma i tillfälle att få skåda

dessa alster af hans klassiska ritstift.

Gustaf Wilhelm Palm är helt och hållet en konstnärs-

natur, en kär kamrat för de äldre, en vördad förebild för

de yngre, när frågan gäller ett lif, fullständigt invigdt åt

det skönas tjenst. Han föddes den 14 mars 1810 i när-

heten af Kristianstad, yngsta sonen af en soldat, som föll

för fosterlandet i det tyska kriget 1813. Aderton år gam-

mal kom Palm, 1828, till konstakademien i Stockholm.

Sedan han genomgått akademiens alla klasser och erhållit

dess högsta pris med åtföljande kompetens till resestipen-

dium, företog han en resa — icke till Italien, utan till

ett mycket närmare beläget land, som väckt hans intresse

genom de bekantskaper han knutit med dess söner, hvilka

i Stockholm under Fahlcrantz studerade landskapsmålning

och för Palm prisat sitt lands skönhet — han reste till

Norge för att taga kännedom om dess natur och folklif.

Men ty värr måste han snart företaga en annan resa

och med helt annat mål: en ögonsjukdom tvingade honom

1836 att begifva sig till Berlin för att derstädes söka bot.

Denna resa kom att utsträckas längre än hvad från början

troligen var afsedt. Aterstäld fortsatte han på sin läkares

inrådan resan till södra Tyskland. Men från Dresden,

Wien och andra ställen, der han idkat flitiga studier, be-

gaf han sig till Italien, hvarest han för långa tider skulle

hållas qvar. Här genomlefde han i Rom de för denna

stad sä ödesdigra åren 1846— 1848 och blef allvarsamt

inblandad i dess strider, i hvilka han som frivillig deltog;

sedan han besökt Neapel och Sicilien, återvände han slut-

ligen som fullmogen konstnär efter nära sjutton års från-

varo 1852 till fäderneslandet. Under hela denna tid hade

han lefvat för och af sin konst, och han hade icke saknat

den välförtjenta uppmuntran, som tillfaller den sanna för-

mågan, der denna är parad med hågen att hjelpa sig sjelf

och modet att stå eller falla för sig sjelf: denna håg, detta

mod, som ensamt och allena gör mannen till man.

Med ett inom konstverlden väl kändt namn återvände

Palm sålunda till hemmet, sedan hans taflor funnit vägen

till de flesta Europas länder — ja äfven till Amerika.

Redan 1842 hade han blifvit kallad till ledamot af Aca-

demia delle belle arti i Venezia, 1847 blef han ledamot

af Societå di Panteon i Rom.

Vid Palms hemkomst var prof. Sandberg konstakade-

miens direktör, och Palm vann både akademiens, och dess

styresmans välvilja; han kallades inom kort till akademiens

ledamot och sedan till lärare inom den samma. Direk-

tören skänkte honom ett ännu större förtroende, i det han

anförtrodde honom sin dotter, Palms ännu lefvande maka.

Ar 1867 utnämndes Palm till riddare af vasaorden.

Ännu vid 63 års ålder arbetar Palm med oförminskad

kraft, sedan åtskilliga års sjuklighet åter gifvit vika för en

god helsa, som låter oss hoppas att ännu länge få se den

gamle hedersmannen ibland oss.

Vi lemna utaf Palm tvänne taflor i träsnitt: Parti af

Lund på 1820-talet och Utsigt från Riddarholmskanalen

för 40 är sedan.
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EDVARD BERGH
(f. 1S28).

Edvard Bergh är född i Stockholm den 29 mars 1828.

Hans föräldrar voro Severin Bergh och Emma Forsström.

Fadern, som var kommissionär i Stockholms jernvåg, in-

satte gossen i Maria lärdomsskola 1837, der han i sex år

åtnjöt undervisning. På sin begäran att erhålla afgångs-

betyg till gymnasium, erhöll han imellertid af rektor ett

vägrande svar, såsom i hans tanke allt för omogen. I an-

ledning af detta omdöme, som ynglingen tyckte vara orätt-

vist, yttrade han i förargelsen, att han om ett år skulle

vara student, och således lemna alla sina kamrater, som

fått afgångsbetyg, långt bakom sig. Han visste då, enligt

eget yttrande, knapt hvad student ville säga, men förargel-

sen och en medfödd energi förmådde honom till en ovanlig

flit, och 1844 blef Bergh student i Upsala.

Han studerade till en början i synnerhet naturveten-

skaperna, företrädesvis botanik och zoologi samt något

kemi och fysik, emedan han tänkte egna sig åt bergs-

vetenskapen. För att inträda på denna bana fordrades dock

den tiden att hafva aflagt juridisk examen, och i anledning

deraf kastade han sig på de juridiska studierna och tog

hofrättsexamen 1849.

Nu hade han dock under tiden kommit ifrån bergs-

vetenskapen, och då hans far imellertid dött 1846 och han

ej ville emottaga vidare hjelp af sin äldre bror, som för

honom varit i fars ställe de senare tre åren, återvände

han till Stockholm och ingick der som extra ordinarie

tjensteman i hofrätten och rådstufvurätten.

Ar 1847 hade han imellertid gjort en resa till Got-

land för att botanisera. På ångbåten som förde honom

öfver till Visby voro äfven några konstnärer, bland dem

arkitekten Scholander och andra, som foro till Visby för

att studera dess intressanta ruiner, och vid åsynen af dessa

pittoreska minnesmärken och konstnärerna i begrepp med

att afteckna dem, vaknade hos Bergh lusten »att göra som

de». Han skaffade sig papper och penna och kastade sig

in på dessa perspektiviska svårigheter. Efter återkomsten

till Stockholm kommo hans försök för artisten Maria Röhls

ögon; hon visade dem för professorn i akademien för de

fria konsterna, Forsell, som uppmuntrade Bergh att fort-

sätta »dock endast för nöjes skull», afrådande honom för

öfrigt »att blifva på något sätt konstnär». Bergh afslutade

imellertid sina juridiska examensstudier och tog derunder
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i all hemlighet (han ville nämligen ej, att hans anförvandter

skulle veta deraf) några lektioner i målning för professor

Way, ritlärare vid universitetet.

Berghs lust för den juridiska banan hade ej någonsin

varit stor och den minskades oupphörligt i samma mon

hans lust för konsten ökades, i synnerhet efter en utrikes

resa 1851. Han målade nämligen nu på lediga stunder;

imellertid insåg han snart omöjligheten att förena dessa

skilda lefnadsbanor, men han satte som vilkor för sig sjelf

för att få öfvergifva juridiken, att han först skulle erhålla

konstakademiens högsta pris. Han sökte i anledning deraf

inträde som elev i akademiens antikklass på grund af före-

tedda ritningar. Dessa ansågos dock underhaltiga och hans

ansökan afslogs. Han hade dock redan då utstält ett par

landskap i olja i Stockholms konstförening, hvilka vunnit så

pass bifall, att de uppmuntringsvis inköpts af föreningen.

Bergh lät icke modet falla i anledning af akademiens

afslag, utan fortfor att skrifva protokoll och utslag samt

måla på lediga stunder, och under ledigheten på somma-

ren 1852 hade han målat en talla, som, utstäld i konst-

föreningen på hösten samma år, fäste öfverintendenten

Anckarsvärds uppmärksamhet så, att han uppmanade den

unge dilettanten att i akademien söka en ordentlig utveck-

ling af sina anlag. Bergh nämnde då för honom, att han

sökt inträde i akademien men fått afslag. Anckarsvärd

försäkrade dock som högste styresman för akademien, att

om han nu ville förnya sin ansökan, skulle den bifallas;

detta skedde, och 1853 på våren erhöll Bergh för ett större

utstäldr arbete »Landskap, motiv från Göta elf», akade-

miens högsta pris, som berättigar till stipendium för utrikes

resa under tre år. Nu var hans mål uppnådt och han

öfvergaf juridiken.

Ar 1854 erhöll han stipendiet och reste till Dlissel-

dorf, der han studerade till påföljande är, då han efter att

hafva gilt sig i Stockholm for till Geneve för att studera

för Calame. Denne målares atelier var dock full af ele-

ver, så att plats ej fans för Bergh, men med synnerlig väl-

vilja höll Calame dock sin atelier ständigt öppen för den

unge svensken och besökte honom jämväl då och då,

gifvande goda råd.

Från Geneve reste Bergh till Italien, der han tillbragte

ett år (1856—37) och målade och utstälde i Rom ett större

arbete, »Utsigt af passet öfver Simplon», som gjorde upp-

seende och inköptes af Mr Henderson från London.

Nu återvände Bergh till Sverige och blef i anledning

af en större tafla, »Utsigt från Canton Uri», som utstäldes

i Stockholm, ledamot af konstakademien 1858. Plan stif-

tade derinom en landskapsklass, som sedermera ingått i

läroverket, och blef professor vid akademien 1861.

Vid 1862 års verldsutställning i London erhöll Bergh

uppdrag att vara kommissarie för svenska konstafdelningen.

Vid skandinaviska utställningen i Stockholm 1866 till-

erkändes honom af juryn en af de sex främsta prismedal-

jerna, och vid 1867 års verldsutställning i Paris en medalj

i guld af tredje klassen.

Berghs förnämsta arbeten, utom de redan nämnda,

äro : »Utsigt af Stockholm», som eges af prinsen af Wales;

»Svenskt landskap med vattenfall», tillhörande lord Spencer;

D:o d:o, tillhörande Mr Bulloch i London; »Utsigt af

Ornäs», som tillhör Vasamonumentet i Dalarne; två utsigter

af Göteborg, tillhörande hr Carnegie i London; två utsigter

i Stockholms skärgård, Manchester; »Utsigt i Dalarne»,

tillh. hr Chr. Becker i Amsterdam; »D:o från Bohuslän»,

tillh. baron Adelsvärd i Paris, (dessa båda prisbelöntes i

Paris); »Fiskläge 1 Bohuslän» och »Svenskt landskap med

vattenfall» egas af hr Lindström i Göteborg: »Utsigt vid

Lago Maggiore», tillh. hr Th. Meijer i Kristiania; »D:o

vid Comosjön», tillh. hr Dekke i Bergen.

1869 gjorde Bergh en längre studieresa i Norge, hvil-

ken ej var utan inflytande på hans riktning, och hvarvid

han i synnerhet besökte Romsdalen och Bergens stift.

Som ett resultat af denna resa utförde han »Parti från

Veblungsnäs i Romsdalen i Norge», tillhörande hr gross-

handlaren Astrup i Stockholm.

Bland hans bästa arbeten kan man jämväl räkna den

i Nationalmuseum befintliga »Skogsinteriören» samt en

»Björkskog», tillh. grossh. Edvard Magnus i Göteborg.

Sålunda har Berghs bana gått framåt lugnt och jämnt,

ett arbete, som alltid fört uppåt, utan hårda strider eller

hotande afbrott, och äfven, när man stundom har tyckt,

att en väl rastlös produktion har gifvit åt ett eller annat

af hans arbeten en något för flygtig prägel, har man åter

i det nästa sett, att han ej tagit skada, utan tvärt om höjt

sig till ny skönhet, ny friskhet och rikedom.

Ett slaganfall hotade under vintern 1874 att afbryta

hans lysande verksamhet, men mästaren står åter i full

kraft vid sitt staffli.

Vi meddela efter E. Berghs taflor: »I björkdungen»,

den första tafla af svensk konstnär, som blifvit inköpt till

danska nationalgalleriet på Kristiansborgs slott i Ivjöbenhavn,

Godset Eriksberg i Södermanland och Svenskt landskap,

motiv från Småland.
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AXEL NORDGREN
(f. 1828).

Likasom folkets musikaliska sinne ofta med en viss

förkärlek fäster sig vid en bestämd tonart, som tyckes

ha något motsvarande i den omgifvande naturens glada

eller dystra skaplynne, så ser man vanligtvis äfven, att

landskapsmålaren hufvudsakligen känner sig dragen till en

viss bestämd natur, hvars stämning och ton öfverens-

stämmer med något i hans eget inre; den ene älskar söderns'

rika färgspel, en annan nordens enkla natur, och inom

denna söker den ene skogens dystra prakt, den andre

bergtrakternas ödslighet, den ene finner sin kärleks föremål

på Skånes slätter, den andra bland Norrlands fjäll, och

efter hand vinner äfven den af naturen mindre rikt ut-

rustade konstnären genom att ständigt behandla närsläg-

tade ämnen en styrka i uppfattningen och i återgifvandet

af dessa, som han aldrig skulle hinna genom att sprida

sig kring hela vida jorden. Det är hans kärleks lön.

En sådan belönad kärlek hyser Axel Nordgren för

skärgården och dess ödsliga natur, som han ifrigt studerar

så väl i Bohuslän som i Norge. Med dess nakna och

kala klippor, med dess fattiga röda och gråa stugor är

han förtrogen, dessa klippor och skär, hvilka i sina former

likna kullstjelpta båtar ute på de rullande vågorna, denna

utsigt öfver hafvet älskar han, och den kan han framställa

på sitt eget friska sätt. Den torrhet, som är egendomlig

för dessa trakter, har må hända något beslägtadt i hans

pensel; säkert är, att något af den hänger qvar, när han

behandlar andra föremål; -— men i skärgården är han

hemma och der kan han måla som få. Om hans yttre

lif är ej mycket att berätta. Axel Nordgren, son af den

på sin tid bekante porträttmålaren C. W. Nordgren, föddes

i Stockholm 182,8. Han genomgick konstakademien i

denna stad, och begaf sig i likhet med så många andra

af sina landsmän till Dlisseldorf, der norrmannen Gude

vid denna tid samlade omkring sig så mänga af brödra-

ländernas unga landskapsmålare. Sedan han i flera år

studerat i Dlisseldorf under Gudes ledning, i hvars sällskap

han oftare företog studieresor till norden, bosatte han sig

slutligen i konststaden vid Rhen, sedan han från sina

resor i Norge hemfört sin brud, och han har sedan stän-

digt uppehållit sig i nämnda stad, hvarifrån han dock

fortfarande om sommaren besökt än sitt fosterland, än

grannlandet. Hans taflor ha haft jämn afgång i Tyskland,

England, Belgien och Sverige, hvars Nationalmuseum eger

ett norskt kustlandskap af hans hand från 1866.

Nordgren är sedan 1867 medlem af akademien för

de fria konsterna i Stockholm.

Vi meddela af hans taflor: Utsigt från Dalslands

kanal och Svenskt landskap.

GUSTAF RYDBERG
(f. 1835).

Om det är sant, att en stor del af det intryck en

konstnärs arbete gör, beror på, att han förstår den inga-

lunda lätta konsten, att

»lyssna till den furans susning,

vid hvars rot ens bo är fästadt»,

så är det ej svårt att förstå, hvad det är, som gjort Gustaf

Rydbergs ej särdeles omfattande, men mycket innerliga

och tilltalande begåfning så kär för vårt folk. Rydberg

är i sin konst som i sitt lif ett barn af den skånska slätt-

bygden och har sedan barndomen öfvat sitt öga på

att mäta slättens djupa perspektiv med dess oändliga hori-

zontalförkortning, men han har äfven haft ett sinne, som

förstått och älskat äfven de minsta företeelser i denna

bygd; han känner och förstår som få det poetiska i dessa

enkla motiv, som röra sig mellan slingrande åar, under

pilträden, kring de stråtäckta stugorna, och han förmår

skildra dem som ingen annan. Sätt honom in i en annan

natur, och han känner sig främmande och vet ej rätt,

hvad han skall berätta oss. Carl XV ville skaffa honom

större vyer, tog honom med sig på en resa till Norge

och lät honom genomvandra detta lands storartade natur;

men det ville icke gå — hundra andra hade gjort dessa

berglandskap bättre, och Rydberg fann sig åter en dag

nere på skånska slätten. Lyckligtvis frågas det i konsten



mindre efter, hur mycket, än efter hur djupt en konstnär

kan uppfatta, och Rydberg slår » sin hvirfvel, men slår

hårdt»

.

Gustaf Rydberg, som föddes d. 13 september 1835

i Malmö, der hans fader var registrator i riksbankens

lånekontor, afbröt 1852 sina skolstudier för att uteslutande

egna sig åt konsten, och ingick som elev vid konstakade-

mien i Kjöbenhavn. Efter några år återvände han dock

till fäderneslandet, och vistades 1857— 1859 som elev vid

akademien i Stockholm. Sistnämnda år for han till Dus-

seldorf, der han åtnjöt prof. Gudes vägledning; men under

sitt femåriga vistande i konstnärsstaden vid Rhen för-

summade han dock ingen sommar att besöka Skåne för

att göra sina naturstudier i hemmet.

Sedan 1864 har han för det mesta vistats i Stockholm;

1866 utnämndes han till agréé vid vår konstakademi, och

ledsagade 1868 konung Carl pä en resa till Norge, hvilket

land han äfven på kungens bekostnad besökte det följande

året. 1871 valdes Rydberg till ledamot af akademien

och vistades 1873 ett års tid i Dusseldorf.

Nationalmuseum besitter af Rydberg ett vårlandskap

från Skåne, från 1868, samt ett motiv från Mörrum i

Bleking, från samma år.

V i lemna utaf Rydberg hans tafla »Skånsk bygd».

PER DANIEL HOLM
(f- 1835).

Fann Nordgren sin egendomliga verld i skärgården,

Rydberg sin på Skånes slätter, så var det i Norrlands

natur Per Daniel Holm skulle finna utgångspunkten för

sin konstnärliga verksamhet. Född i Malingsbo prest-

gård i Dalarne d. 1 1 september 1835, son af kyrkoherden

Alexander Holm, kom den unge konstnären ursprungligen

till Stockholm för att genomgå teknologiska institutet,

1852— 1855. Under det följande året utförde han en del

ritningar till beskrifningen öfver fregatten Eugenies resa

kring jorden, och erhöll 1 856 anställning som mekanisk

ritare vid Köping—Hults jernvägsstation i Örebro. Det

var dock ej på den »mekaniska» ritningens fält Holm

skulle eröfra sina lagrar, han återgick snart till sin förra

sysselsättning och fick derjämte anställning som ritare vid

Vetenskapsakademiens zoologiska museum. Snart kände

han dock det för en konstnärsnatur otillfredställande vid

dessa arbeten, och 1838 började han sina landskapsstudier

under Nils Anderssons ledning och blef elev vid Konst-

akademien. 1862 fick han kungliga medaljen och med

den rättigheten till resestipendium. Redan innan han er-

höll detta, valdes han dock till Akademiens agréé 1863.

Aret derpå erhöll han verkligen resestipendiet och. utsträckte

nu de studieresor, hvilka förut hade haft Lappland och

Jämtland till hufvudsakligt mål, till Diisseldorf, Munchen,

Carlsruhe, dit Gude hade flyttat sin verksamhet, och Paris,

der han vistades 1867. Jämte konststudierna i dessa

städer idkade han flitiga naturstudier i Oberbayern, Tyrolen

och Norra Italien. 1868 återvände han till fosterlandet,

der han 1871, samma år som han gifte sig, kallades till

ledamot och 1873 till vice professor vid Akademien för de

fria konsterna. Holms taflor, som i synnerhet söka sina

ämnen från vårt lands nordliga trakter, utmärka sig för

en viss djerf friskhet, som i förening med hans kraftiga

och säkra teckning alltid göra dem till gerna sedda pryd-

nader i konstvännens hem. Nationalmuseum eger af Holm

ett landskap från Vestmanlands bergslag (1869) och ett

skogsparti.

Af Holms taflor meddela vi i träsnitt hans »Saggat

träsk i Lappland».



*9

OLOF PER ULRIK ARBORELIUS
(f. 1842).

Arborelius är en bland dem utaf våra yngre konst-

närer, vid hvilka fosterlandets konst har rättighet att

knyta de största förhoppningar. Son af kyrkoherden i

Orsa i Dalarne, Olof Ulrik Arborelius, hade han tidigt

tillfälle att med hela den kärlek, man hyser för hembygden,

lefva sig in i Dalarnes vackra natur i en trakt, der denna

utvecklar sig i sin högsta pittoreska skönhet. Vid 18 års

ålder ingick han som elev i Konstakademien i Stockholm,

erhöll kungl. medaljen och resestipendium 1869, hvarefter

han vistades utrikes i 3 år, först i Dusseldorf och de

vackra trakterna vid Mosel, sedermera i Italien, der Rom

äfven för honom utgjorde den medelpunkt, från hvilken

hans konst utgick. Sedan han återvändt till fäderneslandet,

hvars akademi utnämnde honom till agréé 1872, har lian

varit sysselsatt med att utföra än de studier, han medfört

från Italien, än taflor från sin hembygd, hvars natur slut-

ligen dock utgör det käraste föremålet för hans konst.

Hans »Skärgård i storm» inköptes hösten 1874 af National-

museum.

Vi bifoga af hans taflor: »Scen från en björnjagt i

Dalarne»

.

ALBERT TEODOR GELLERSTEDT
(f. is3 6).

Det skizzartade, som genom den omedelbarhet, hvar-

med det förmår återgifva den omedelbara konstnärliga

konceptionen, utan att denna löper fara att förlora sitt

finaste poetiska doft under planläggningen och det nog-

granna utförandets mångahanda svårigheter, vunnit en stor

mängd anhängare i vår tid, som mer älskar det pikanta

och intressanta, än det kärleksfullt utförda — det skizz-

artade, som onekligen har sin stora betydelse deruti, att

det tydligast afpräglar det individuela skaplynnet hos

konstnären och låter oss blicka djupt in i hans själs verk-

stad, detta skizzartade är det, som gjort Gellerstedts lätta

ritstift och hans lätt utkastade aqvareller till vår publiks

förklarade gunstlingar, äfven då man saknar det genom-

förda arbetets djupare värde i hans pennas och hans pen-

sels alster. Gellerstedts begåfning är mångsidig nog för

att låta oss tveka, om vi skola tillerkänna hans arkitekto-

niska ritningar, hans aqvareller eller hans skaldestycken

högsta ' värdet. De bära alla samma prägel af en liflig,

något orolig men alltid poetisk ande, som gläds mera åt

den i en liten ram sammanträngda, lätt utkastade poetiska

bilden än åt det strängt genomförda, af djupt studium

genomträngda och genom studiet till full konstnärlig frihet

mognade arbetet: hans sångmö som hans konstnärliga ande

är en skön fjäril, som gläder sig åt vårens solljus och

sörjer med den flyende sommaren. Gellerstedt, född i

Sätterbo socken i Vestmanland 1836, genomgick Konst-

akademiens byggnadsskola, der han 1861 tillkämpade sig

kungliga medaljen, och reste följande året ut som akade-

miens resepensionär. Under de följande två åren besökte

han Danmark, Tyskland och Frankrike samt vistades 1864

längre tid i Italien. Efter sin hemkomst 1864 invaldes

han till agréé vid konstakademien och erhöll ungefär

samtidigt anställning som fyringeniör. Ilans 1871 utgifna

»Dikter» hade att fröjda sig åt samma framgång ocli väl-

vilja som hans 1865— 1867 utgifna »Arkitektoniska frag-

ment» och »Skizzbokblad», frukter af hans resa. Ilans

mångfaldiga ritningar, i synnerhet af Stockholms pittoreska

ruckel (»Det Stockholm, som går») och af vyer från

Gottland och Skånes nordvestra kust, hvilka varit synliga

i »Ny Illustrerad Tidning», äro allbekanta.

Vi meddela här hans »Portal i Öja kyrka på Gotland»

och »Utsigt af Visby i månsken».
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ALFRED WAHLBERG
(f. i834).

Landskapsmålningen är naturstämningarnas konstnärliga

uppfattning och återgifvande, och man skulle sålunda tro,

att så länge solen förklarat en skog med sin gullglans eller

månen speglar sig i en stilla sjö, så länge man anat Pan i

skogarnes djup och känt skogsensamhetens hemskhet i den

så kallade »paniska förskräckelsen», så länge skulle äfven

en landskapskonst funnits till. Detta är imellertid ej fallet:

årtusenden förflöto inom konstens historia, innan landskaps-

målningen upptäcktes.

Landskapsmålningen, sådan vi känna den, är ingen

gammal konst. Visserligen ega vi landskap från romartiden

på väggarna i Pompeji, men de skulle ej göra stor lycka

hos vår tid — och det med rätta. Redan den antika

skulpturen framstälde ofta nog personer i en viss land-

skaplig situation; t. ex. en yngling vid en flod i månsken;

men då var floden framstäld genom en flodgud, månskenet

genom den kyska Luna, och för att få fram månskens-

stämningen vid floden, måste man först öfversätta Luna

till månsken, och guden till flod — och det vill säga det

samma som ättlingen stämning få, emedan stämningen just

är det omedelbara. När nu romarnc verkligen målade

landskap, så hade vi att tänka oss dessa, enligt de prof

vi känna, såsom rena utsigter af byggnader med litet sjö

och mark till, perspektiviska försök, som ej stodo i jämn-

höjd med hvad antiken för öfrigt åstadkommit. Och detta

ej endast i Pompeji; den landskapliga naturen kände antiken

nog — se Homeros — men ej såsom genljud af stämningar

inom menniskans eget bröst. Medeltiden hade lika litet

sinne för landskapet. Som bakgrund i taflor finna vi väl

stundom träd med gyllene frukter, eller, som i Ravennas

mosaiker, floden Jordan; men så osäker är den äldre kristna

konsten på sig sjelf, när det gäller landskap, att äfven

den, ehuru kristen, för större säkerhets skull sätter flod-

guden med sin urna bredvid sjelfva floden. Det är först

den italienska renaissansen, och äfven den mycket sparsamt,

som lösrycker landskapet från figurframställningen, och

uppställer det som sjelfständig konstart, ehuru den ut-

öfvas af konstnärer, hvilka derjämte öfva figurmålning.

Så långt som denna egentliga landskapsmålnings

historia går tillbaka — och det vill sålunda säga till re-

naissansens dagar, — så långt har också denna konstart

enligt sin natur delat sig i tvänne motsatta riktningar.

Den ena riktningen utgår från landskapets linier, deras

rytmiska spel och de i linierna inträdande skuggornas



samlande till bestämda massor, som verksamt afsätta sig

mot de belysta partierna, med andra ord: den stilistiska

riktningen inom landskapet, detta landskap, hvars ideal

närmar sig mera åt det plastiska. Den andra riktningen

söker landskapets bakom linierna dolda stämning, den

poesi, som drömmer mellan bergen, vid vattenfallen, i den

dystra med moln betäckta himmelen
; som dessa stämnin-

gar hufvudsakligen uppträda såsom färgstämningar, kunna

vi anse koloriten som denna riktnings bärare. Detta är

den bekanta indelningen i det klassiska och det roman-

tiska landskapet. Det var dessa tvänne riktningar, som

representerades i den franska (klassiska) och den holländska

(romantiska) skolan på 1600-talet. Det är å ena sidan

det stilistiska, klassiska landskapet, som betecknas i namnen

Gaspard Poussin (egentligen Dughet) och Claude Gelée

kallad Claude Lorrain, å andra sidan det romantiska stäm-

ningslandskapet, som knyter sig till namnen Ruysdael och

Everdingen. — Det är betecknade nog, att medan frans-

männen sökte sina motiv från Italien, sökte holländarne

sina i — Norge. Det sydländska landskapet är verkligen

af öfvervägande plastisk karaktär: de klart tecknade pinierna,

de höga cypresserna, de fina, afrundade berglinierna och

mellan dessa de skarpliniga byggnaderna, allt belyst af en

klar sol och en evigt blå himmel, göra Södern till ett

tydligt utprägladt hemvist för den stilistiska landskaps-

konsten, då åter Norden med dess dimmor, dess formlösa

klyftor, dess vilda berg, dess brusande forsar, dess mån-

sken, blir ett naturligt hem för det romantiska, egentligen

pittoreska landskapet.

Stämningslandskapet, som i vår tid gått segrande ur

striden med det klassiska landskapet, visar i jämförelse

med detta allt mer sitt naturalistiska ursprung. Under

det män som Fahlcrantz och hans samtida ännu sväfva

mellan en allmän ideal uppfattning och den romantiska

skolans fordran på stämning, uppträder i den nästa gene-

rationen medvetandet om, att stämningen är en frukt af

det skarpa individualiserandet af naturens företeelser, att

det ej är nog att säga: här står ett träd, och der en sten,

utan att det gäller att beteckna detta bestämda slag af

löf, denna bestämda art af sten, och nu börjar det moderna

landskapet sin bana, representeradt i Tyskland af män som

Achenbach och Gude, i Frankrike af Rousseau och Corot.

Den nordiska och tyska skolan måste i förhållande till

den franska betecknas som den mera ideala: den fram-

håller ännu målarens stämning så som den afspeglar sig i

landskapet, den sätter in i landskapet alla de föremål,

som kunna bidraga att förklara och höja stämningen, då

åter det franska landskapet, skarpast d’Aubigny, inskränker

sig till framställningen af en eller annan detalj i naturen—
en äng med ett par kor, en grind med en smutsig väg

o. s. v., men låter denna enkla sak verka genom att åter-

gifva den med hela den sanning, som alstrar stämningen.

Och nu stå vi vid motsatsen Diisseldorf—Paris. Och här

sätta vi in den man, som med Edvard Bergh täfiar om
palmen inom vår svenska landskapskonst.

Herman Alfred Leonard Wahlberg är född 1834 i

Stockholm, der hans far ännu lefver som målaremästare.

Wahlbergs bana, på senare åren krönt genom fler-

faldiga storartade utmärkelser, har varit ganska skiftande,

emedan han, redan inom en skola hunnen till en höjd, som

lät Estlander uttala, att han syntes kallad att i Edvard Berglis

fotspår hinna samma höjd som denne, — plötsligt kastade

sig från Dusseldorfskolans omsorgsfulla och lugna maner

öfver i det franska lägret, för att der inom kort tid

hinna en sådan höjd, att de franska målarnes högsta ut-

märkelse, Hederslegionens kors, kommit honom till del.

Redan på 1850-talet finna vi Wahlberg i Diisseldorf,

der han gäller såsom en obestridligen talangfull, ehuru

något excentrisk ung man, och ännu så sent som 1866

exponerar han de taflor, hvilka gifvit Estlander anledning

att uttala ofvananförda ord, det här meddelade Kol mords-

landskapet och dess utom Hörningsholms slott i månsken,

fullblods-diisseldorfare af stor förtjenst. Aret efter beger

sig Wahlberg till Paris, och bekantskapen med Corots och

d'Aubignys taflor griper honom på det starkaste. Den

enkelhet i motivet, som förkastar alla sentimentala inverk-

ningar på åskådaren för att ge honom det rena intrycket

af naturens sanna form och färg, så som ögat naturligt

uppfattar den, — denna ofantliga tekniska färdighet, som

ej behöfver mer än sand och luft eller en betesmark och

luft för att utföra det stämningsfullaste landskap — den

vigt som här lägges vid färginsatsernas olika »valeur», allt

detta stämmer fullkomligt med Wahlbergs natur — det,

hvars afsaknad gjorde honom orolig och excentrisk förut,

har han nu funnit, och redan 1870 vinner han guld-

medaljen för ett landskap vid årets Paris-salon. Och nu

går han vidare från seger till seger och drager en hel

skara af efterliknare med sig. — Nationalmuseum eger från

Wahlbergs hand fyra taflor; två från hans Diisseldorfska

period: Vinterlandskap, med figurer (björnjagt) afWallan-

der, och det här meddelade landskapet, motiv från Kol-

mården, samt från hans parisiska period: Landskap (mån-

sken), likaledes intagen i vår samling, och »Solnedgång

på kusten».

Wahlberg är från 1866 medlem af vår svenska konst-

akademi och utnämndes 1870 till riddare af vasaorden.
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LARS TEODOR BILLING
(f. 1817).

Denna flitige och begåfvade målare, som till sin konst-

riktning står på gränsen mellan den äldre landskapsskolan

och den dusseldorfska, är i likhet med så många andra

af våra artister på detta område född i Skåne. Han såg

dagen den 6 oktober 1817 i Åsbo, der hans fader var

kronofogde. Sedan han flera år idkat bokliga studier vid

Lunds högskola, sade han 1839 farväl åt de torra luntorna

i kamerallagfarenhet och begaf sig till hufvudstaden, hvarest

han någon tid arbetade vid konstakademien. Snart tog

han imellertid naturen ensamt till läromästare och gaf sig

ut på resor så väl inom som utom fäderneslandet. Vi

hafva redan på annat ställe antydt det egendomliga uti

hans med rätta omtyckta pensel; utaf dennas alster vilja

vi här endast påpeka några af de förnämsta: ett schweiziskt

landskap, ett kloster vid Rhein, tillhörande aflidne professor

Blom-Carlsson, och ett landskap från Norrland, tillhörande

Nationalmuseum. En af hans bästa taflor är en »Öfver-

gifven qvarn i Vermland» med en kring den förfallna

byggningen lurande räf likasom äfven ett enkedrottning

Josefina tillhörigt landskap.

Billing är sedan 1846 gift med Elma Ström.

Af konstnärens taflor meddela vi i träsnitt ett schwei-

ziskt landskap.

GEORG von ROSEN
(t. 1843).

Med den yngste professorn i vår målarakademi har

en ny och stor förhoppning gått upp öfver den svenska

konsten och Sveriges adel till sina många förtjenster om

fosterlandet flätat en ny och vacker lager in i den med-

borgarekrona, som utgör dess mål och dess ära, sedan

krigarryktet borttonat eller öfvergått att vara blott ett eko
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ur minnenas verld. Att Georg von Rosen är högättad,

är en egenskap, som han delar med icke få musernas

dyrkare i vårt land, men såsom en formens och färgens

målsman eger han inom sin krets knapt någon like. Och

dock ligger det äfven i hans härkomst element, som före-

båda den konstnärliga begåfningen; ty liksom André Che-

nier hade sin moders ädla ursprung från Hellas’ klassiska

jord och sin uppfostran i Södern att tacka för det nya

lifsinnehåll och den äkta formadel, som utmärka hans

dikter, så leder äfven den svenske konstnären på mödernet

sina anor från den vesterländska bildningens och frihetens

moderland, medan han på fädernet är befryndad med äkta

svensk ridderlighet och mannakraft.

Enligt en af konstnären sjelf benäget meddelad skriftlig

underrättelse, som i det följande åberopas, är han född i

Paris den 13 februari 1843, son af öfversten, den i vår

samfärdsels historia berömde grefve Adolf Eugéne von

Rosen och Euphrosyne Riso-Rangabé, dotter af den

grekiske lärde och skalden Jacobos Rangabé, som på sin

tid var inrikesminister i Wallachiet. I dopet erhöll han

namnet Georg Johan Otto. Sina första barnaår tillbragte

han i Paris ända till 1848, då familjen flyttade tillbaka till

Sverige undan den utbrutna revolutionen, hvars första

.hemska uppträden likväl i det mottagliga barnasinnet qvar-

lemnade ett sådant intryck, att då efter hemkomsten första

bekantskapen gjordes med blyertspennan, hon mest användes

för att väcka minnet af upprorsscener med barrikader,

gatustrider, eldsvådor och sådant, som barnaögat skådat.

Imellertid tilltog lusten för att »klottra» allt mera, hvarför

den unge tecknaren, som 1835 insattes i akademiens princip-

skola, efter erhållen jetton upptogs som dess elev. I sex

års tid fortgingo der studierna, endast afbrutna under vintern

1861 af en längre vistelse vid en i Weimar kort förut

bildad konstskola.

På hösten 1862, då den unge ämnesvennen gjorde

ett kort besök i London för att se verldsutställningen, in-

träffade den stora vändpunkten i hans lif: han fick nämligen

der första gången göra bekantskap med den belgiske målaren

baron Henrik Leys’ arbeten, inför hvilka han, enligt eget

erkännande, plötsligen fick klart för sig, hvilken väg han

egentligen borde gå. »Stående hvarje dag i flera timmar»,

yttrar han sjelf, »försjunken i åskådandet af dessa, om en

snart sagdt Öfvermensklig intuition vitnande bilder, som

likväl flertalet i den stora hopen med likgiltighet skred

förbi, drömde jag mig tillbaka i en hänsvunnen tid, och

för mina yttre ögon försvann hela den öfriga utställningen,

den omgifvande mängden, ja, hela den existerande verlden!

Då jag lemnade London var jag på fjorton dagar vorden

300 år äldre.» —
Året derpå, 1863, uppsökte han Leys, och efter någon

tids lärorikt umgänge med honom företog sig den på

hösten till fäderneslandet återvände unge konstnären, med

själen uppfyld af förebilden, att behandla det af akademien

utsatta täflingsämnet, Sten Stures intåg i Stockholm efter

slaget på Brunkeberg, 1471. Mången minnes väl ännu

den i hög grad frapperande bilden, som visade den unge

mästarens förmåga att återgifva icke blott en gifven historisk

tidpunkts hela utseende i kroppsbildning, drägt, boningar,

vapen och utstyrsel, utan äfven en afslutad historisk stil i

framställningssättet; och om den äfven i viss mon stötte

genom Öfverdrift i tillämpningen af de från Leys härledda

grundsatserna, kunde det dock icke nekas, att den dolde

många allvarliga sträfvanden, hvilka fingo erkännande, då

akademien vid högtidsdagen 1864 belönade den efter konst-

närens eget uttryck »i yttre hänseende föga tilltalande taflan»

med den kungliga medaljen.

Samma år började grefve von Rosen en vidsträckt

färd till Österlandet, omfattande Egypten, Palestina, Syrien,

Turkiet och Grekland, samt tog hemvägen öfver Svarta

hafvet, Donaufurstendömena, Ungern och Tyskland, hem-

förande en betydlig skörd af studier, af hvilka äfven åt-

skilliga blefvo synliga i form af aqvareller vid 1866 års

utställning i Stockholm. Hemkommen utnämndes han

1865 till agréé af akademien på grund af en utstäld och

äfven 1866 synlig aqvarell, »Vigsel i Smedsgilles kapell

på 1500-talet», och efter att på hösten 1866 ha erhållit

konstnärsstipendiet för studier i utlandet, började han i

november s. å. hvad han sjelf kallar sina fem » Wanderjahre»

.

»Naturligtvis», heter det, »drog mig då min längtan först

till Italien och i synnerhet Rom, hvars jord jag dittintills

icke hade ansett mig mogen att beträda.» Efter ett års

vistelse der, drogs han dock tillbaka igen till sin mästare

och förebild, och från verldsutställningen i Paris begaf han

sig åter till Leys, i hvars närhet han fortsatte sina studier,

till dess på sommaren 1869 mästaren helt plötsligen bortgick.

Återstoden af stipendiitiden tillbragtes dels i Miinchen, dels

ännu en gång i Italien, och under dessa år hade åtskilliga

arbeten sändts hem, bestående i de allom bekanta etsnin-

garna med ämnen ur vår äldre historia, i flera porträtt och

studier i olja samt i utmärkta aqvareller, af hvilka den

yppersta, »Blomstermarknaden», förskaffade sin mästare

äran att inväljas till hedersledamot i »La société royale

Beige des aquarellistes»

.

Men det arbete, i hvilket grefve von Rosen enligt

sina egna ord önskade nedlägga resultaten af hela sin före-

gående studietid på samma gång som uppslaget till sin

framtida verksamhet, var den i Miinchen påbörjade och

först efter hemkomsten afslutade bild, som framställer Erik

XIV med Karin Månsdotter och Göran Persson, och som

sedan 1871 tillhör statens museum samt åt sin skapare

medfört ledamotskap i kungl. akademien för de fria kon-

sterna i Stockholm liksom äfven af den danska konstakade-
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mien, att ej tala om den af konung Karl XV nästan på

dödsbädden ungefär samtidigt åt konstnären öfverlemnade

vasa-stjernan.

I »Erik XIV» har också konstnären ej blott visat

höjdpunkten af sina studier, utan äfven kraften af sitt snille

att skapa en dramatisk situation af det mest lefvande inne-

håll, i olika grader och toner åskådliggjordt genom de

deri deltagande personerna och symboliseradt ej endast

med deras ställning i gruppen, utan äfven i den kraftiga

och dock ej bjärt framträdande färgmotsatsen, som samman-

smälter i det slutna rummets angenäma halfdager, med

dess mångfald af intressanta, men ej allt för mycket, ej på

det helas bekostnad intresseväckande biföremål. Det är,

så att säga, en färgfuga i gammal stil, i hvilken hufvud-

temat frambäres af Eriks röda och gråa figur, mottemat

åter ligger uttryckt i den ljusa Karin och den mörke Göran,

medan de olika temata sist löpa tillsammans i clairobscurens

allt försonande och sammansmältande orgelpunkt.

Och dock — i sjelfva taflan ligger, visserligen icke en

splittring, men väl en tvåfald, häntydande på de olika

källorna för konstnärens form, de båda ideal, han velat

sammansmälta, det nordiska och det italienska. Om från

högra öfra hörnet taflan med en diagonallinie delas i tvänne

hälfter, så kan man väl sägas äfven ha skilt de båda form-

verldarna från hvarandra, ty lika nordisk som den öfre

delen med Karin och Göran Persson är i stil, i uppfattning

och formgifning, lika bestämdt andas något venetianskt ur

den nedre delen med Erik. Man kan icke neka, att det

ligger för iakttagaren något glädjande deri att se det nyss

nämnda hufvudtemat buret af den om skönhetens hemland

påminnande figuren, medan i de båda sidogestalterna, i

ackompagnementet, den nordiska tonen ännu klingar igenom.

Om den unge mästaren i denna sammansmältning af de

båda idealen och det sydligas öfvervigt i föreningen dem

emellan ser »uppslaget till sin framtida verksamhet», så

äro både han och den fosterländska konsten högeligen att

lyckönska, och »Erik XIV» får en vacker betydelse i

bägges historia.

Utom det mästerliga porträttet af konung Karl XV
samt ett porträtt af vår nu varande konung har grefve von

Rosen under vintern 1874—75 skänkt oss en pennteckning

af gripande innehåll och Öfverlägset utförande, kallad

»Målet». Alla skola vi en gång gå all verldens väg,

men der ligger icke målet. Det ligger, såsom den unge

mästaren sjelf så vackert visat, i ett troget syfte mot det

högsta på hvarje punkt i lifvet. Med det målet för ögat,

är man beredd att möta liemannen, när helst han kommer,

ty man är jämförelsevis färdig och afslutad i hvarje ögon-

blick af den jordiska tillvaron. Det målet har grefve von

Rosen redan vunnit genom sin verksamhet och i sin ut-

veckling. Det, som han tecknat med pennan, önska vi

långt, långt i fjärran*.

Utom »Erik XIV» meddela vi Rosens tafia: Martin

Luthers studerkammare på slottet Wartburg.

KARL GUSTAF HELLQVIST
(f. 1851),

en af vår konstakademis mest lofvande lärjungar, är född

i Kungsör 1851 och gjorde sina första studier såsom med-

hjelpare hos dekorationsmålaren Fritz Ahlgrensson 1863,

i hvilken egenskap han var honom behjelplig vid utföran-

det bland annat af dekorationerna till »Afrikanskan» och

»Thrymsqviden». Samma år blef Hellqvist äfven elev

vid akademien, der han bl. a. vann en af akademiens me-

daljer för den tafia, vi här meddela i träsnitt: »Ebba

Brahe, skrifvande på fönsterrutan».

Långt större intresse knyter sig imellertid vid det af

konung Oscar 2 inköpta arbete af den unge konstnären, som

i år vann akademiens kungliga medalj och af hvilken tafia

vi likaledes meddela ett träsnitt: »Gustaf Vasa anklagar

biskop Peder Sunnaqväder för högförräderi inför dom-

kapitlet i Vesterås». — Han närmar sig i denna tafia i

sin uppfattning och sitt maner den af Georg von Rosen

representerade riktning, som säkerligen i den unge konst-

nären skall få en lika begåfvad som varm anhängare.

* Denna uppsats af signaturen C. R. N. är med förf:s medgifvande hemtad ur Ny 111 . Tidning 1S75 nr 10.
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MÅRTEN ESKIL WINGE
1825)

frid, som en vigtfull kraft, och utgör sålunda det dolda

hufvuddraget i hans väsen.

Mårten Eskil Winge är född den 21 sept. 1825 i

Stockholm, der hans fader var rektor vid Jakobs skola.

Sedermera blef fadern kyrkoherde i Lenna och Blidö i

Roslagen. Af fullständigt genomgripande betydelse för

hela Winges riktning och framtid var faderns intima be-

kantskap med Ling, ty knappast hade gossen upphört att

suga näring vid modersbröstet, förr än han kastade sig öfver

Suttungs mjödhorn, hvars ymniga flöde iskänktes honom

genom Lings » Asarne» och särskildt genom Wahlboms teck-

ningar till Asarne, hvilka utöfvade ett stort och synligt

inflytande på Winges första konstnärsskap. Winges första

ritningar ur nordens mytologi äro tydligen, ehuru på ett

lyckligt och sjelfständigt sätt, inspirerade af de Wahlbomska

kompositionerna.

Elfva år gammal vann Winge inträde i Upsala ka-

tedralskola, och 1848 finna vi honom som student vid

dess universitet. Men studierna tyckas ej hafva egt nå-

gonting tilldragande för den friske ynglingen med de stora

synerna; han ombytte dem, ej mot målarens pensel, utan

(f.

Det finnes egentligen endast en makt, som gör menni-

skan till konstnär, det är hänförelsen, entusiasmen, icke

den lätta, ytliga, som flyger från föremål till föremål, lika

förtjust vid dem alla, utan denna hänförelse, som, gripen

af en stor sak, gjuter sig värmande och lifvande in i

mannens hela lifsutveckling, som källan till all hans glädje,

drifkraften till allt hans arbete. Konstnär, bed icke om
att få guld, bed icke om att få ära och lysande namn,

men bed om att få hänförelsen, ty den är allt för dig,

och den kan du icke gifva dig sjelf! Winge har denna

hänförelse sann och kraftig som få; och för den kan han

tacka sin far. Med den uppfostrades han till en svensk

yngling med hog för alla fosterlandets urgamla minnen,

vid den stödde han sig i stridens och tviflets timmar, i

dessa dystra tider, hvilka konstnären aldrig undgår, dä

hänförelsen är hans enda stöd, och den lyser ännu klart

på mannens himmel som den stjerna, hvilken skall föra

honom fram genom natten till målet.

De, som känna konstnären, veta, att han aldrig talar

om denna hänförelse, att han ej ens ofta berör dess före-

mål; men den ligger öfver hans lugna väsen som en stilla

7
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mot — plankstrykareqvasten : studenten gick i mälarlära.

Det måtte väl ha hägrat en aning för hans ljusa blick om,

att handtverket är den jordmon, ur hvilken konstens blomma

naturligast skjuter fram — allt nog, han förde qvasten med

den äran i två år, men som hans skämtsamme biograf i

»Norden» uttrycker sig: »Han var ej lifvad för koloriten,

teckningen behagade honom mera». Och när han dagen

i ända hade skött sitt tunga dagsverk, kom qvällen som

en mild ängel, satte kritan i hans hand vid lampan i hans

lilla kammare, hvars väggar växte till ett Valhall omkring

honom och genom hvars tak han skådade in i Nordens

himmel, der kämpar och valkyrior, gudar och jättar häg-

rade för hans lifiiga fantasi.

Revolutionsåret 1848 visar oss Winge som tjensteman

i statens tjenst: byråkratiens annaler veta åtminstone att

berätta om en »extra-ordinarie kontorsskrifvare i kongl.

Postverket» med rdrs lön i veckan och 13: 16 i ljus-

pengar om året, samt en lika stor årlig gratifikation, —
och denne kontorsskrifvaren Winge lär vara fullkomligt

identisk med den frejdade målaren, som snart äfven öfver-

gaf denna »lysande ämbetsmannabana» för att helt offra

sig åt konsten.

Redan hade han ingått såsom elev vid konstakademien,

nu började han drifva små studier på fullt allvar, alltid

ledd af den hägrande syn, som för honom ej var någon

vilseledande lyktgubbe, utan en verklig stjerna, att en gång

få förhärliga fädernas idrotter i bild.

Prof. Scholander blef snart uppmärksam på den unge

artistens stora kompositionsförmåga
;

i synnerhet omhuldade

han honom, sedan Winge 1852 utfört en stor komposition,

hvars föremål klart visar oss, hvar den innersta kärnan i

Winges konstnärsskap är till finnandes: denna komposition

behandlade nämligen just samma ämne, som den bild,

med hvars utförande Winges namn nu sist blifvit förknip-

padt: det var »Tors strid med jättarne». Vid denna tid

var Winge helt och hållet upptagen af illustrationer, lik-

som han alltid älskat teckningen högre än färgen. Nu
illustrerade han Öhlenschlägers »Nordens Guder», och nu

fick han af dåvarande kronprins Karl beställning på ej

mindre än 60—70 kompositioner till den furstlige skaldens

dikter: »Fosterbröderna», »En vikingasaga» och »Heidi

Gylfes dotter». Men Winge började dock snart förstå,

att formen i många fall behöfver sin syster färgen, och

när målarskolan vid akademien inrättades 1853, blef Winge

der elev. Han var då redan 30 år. 1837 vann han aka-

demiens kungliga medalj för »Carl X vid Axel Oxenstjernas

dödsbädd» och samma år resestipendium. Winge for till

Paris och Rom. Framkallade de först hemsända taflorna

ej några särdeles lysande förhoppningar, så blef erkännandet

desto större, när Winge 1862 från Rom hemsände sin

» K raka», som inköptes af Carl XV. I Paris hade Winge

varit Coutures elev, i Rom blef han elev hos de store

gamle, och bekantskapen med dessa var det väl, som slut-

ligen bragte hans egna jäsande krafter tilL utveckling och

mognad. Från åsynen af gamle Michelagnolos jättekraftiga

figurer gick han till utförandet af »Loke och Sigyn», som

fulländades år 1863 och nu pryder vårt nationalmuseum

samt denna samling af svenska målares taflor. Aret förut

hade Winge utfört »Tor bortröfvar den stora mustsjudarn

från jättarne», och sommaren 1863 utförde han samma

bild tillika med »Kung Fjalar» i olja på muren i den

blygsamma bibliotekariebostaden i »Skandinaviska före-

ningen» i Rom, för att dermed glädja den dåvarande

innehafvaren af platsen, som sedan ofta beklagat, att dessa

bilder stodo för fast i väggen, för att föras med till Norden.

Winge sjelf satt ej så fast i Rom: tvärt om, midt

ibland söderns marmorgudar hade han fortfarande lefvat i

Nordens Valhall, och efter ett varmt afsked från de romer-

ska vännerna, reste han samma höst till Miinchen och

återvände efter ett kortare vistande derstädes året efter till

Stockholm. Här utnämndes han till ledamot af kongl.

akademien och hofmålare samt året derefter till vice-

professor for teckning vid nämnda akademi. Nu målade

han sin »Hjalmar och Orvar Odd på SamsÖ» samt den

Göteborgs museum tillhörande »Ingeborg». 1866, då Na-

tionalmuseum fulländades, utförde Winge derstädes under

trapphusets tak i tempera åtta porträttmedaljonger: Fiesole,

Leönardo da Vinci, Tizian, Michelagnolo, Paolo Veronese,

Rubens, Velasquez och Praxiteles. 1867 utförde Winge

två kolossala kolritningar: »Odin och Vaftrudner» och

»Balder», (något senare äfven »Brage» och »Idun») samt

tvänne mindre taflor »Krake inför Ragnar Lodbrok» och

»Olof Tryggvason och Sigrid Storråda». Men Winge är

först rätt hemma, när han, hvars fantasi alltid ser i kolos-

sala dimensioner, äfven får utföra sina verk i motsvarande

skala. Och derför började han 1868 sin väldige Tor,

för att en gång få luft! Och efter 3I års träget arbete

var taflan färdig, och hvad man än kan hafva att invända

mot enskildheter, så känner man dock framför denna — i

vår samling intagna — tafla, att den ej endast är kolossal,

utan stor, att den ej blott är utförd i väldiga dimensioner,

utan att det bakom dessa dimensioner bor en väldig tanke,

och framför allt en storslagen, frisk, äkta nordisk fantasi.

Jämte denna verksamhet har Winge äfven målat ej

få altartaflor: redan 1833 utförde han en liten altartafla

for en landsortskyrka: »Kristus i örtagården», »Kristi

uppståndelse» målades 1869 for Småland, en kolossal

»Kristus med brödet och vinet» likaledes för Småland

1871. Vidare trenne altartaflor: »Nedtagandet från korset»

(för Färgaryds församling i Småland), »Uppståndelsen» för

Vestanfors och »Kristi sista fridshelsning» for Haparanda.

På inga taflor ser man så tydligt som på dessa kristliga,
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att Winge skapat sig sin egen stil: hans starka, muskulösa

Kristusfigurer äro nära befryndade med Tor, ehuru de

ingalunda sakna religiöst allvar och höghet.

1867 den 28 juni trädde Winge i äktenskap med en

konstnärinna, hvars namn ej heller är obekant för vår

konstälskande allmänhet, den älskvärda skildrarinnan af

folklifvet i Dalarne, Hanna Mathilda Tengelin, som skapat

åt den väldige Asamålaren ett hem, der fridens elfvor och

skönhetens kariter väl trifvas.

AUGUST MALMSTRÖM
(f. 1829).

Johan August Malmström är född den 14 oktober

1829 i Vester Ny socken i Östergötland, der hans far, en

redlig bondeman, dref jämte sitt landtbruk ett yrke, som

i flera afseenden var gynnande för och befordrade gossens

medfödda anlag, i det han var bygdens factotum i fråga

om möbelsnickeri, ornamentsbildhuggeri, förgyllarearbete

o. s. v. I en vacker trakt, ej långt från Medevi helso-

brunn, växte gossen upp, redan tidigt förtrogen med fa-

derns arbete, och sålunda i synnerhet sysselsatt med trä-

snideri, hvilket snart tog en afgjordt konstnärlig riktning

och gaf sig luft i arbeten af naivaste art, men med tydliga

spår af de sig utvecklande anlagen. Snart började han

också sina försök såsom målare, i det han förfärdigade s. k.

»namnsdagslappar» åt bygdens gummor och gubbar. Fa-

derns förståndiga öga kunde ej länge underlåta att se, att

sonens anlag fordrade en högre utbildning än den, som

kunde stå till buds i hans atelier, under skötandet af landt-

lifvets många bestyr, kreaturens vallande o. s. v. Sonen

skulle till Stockholm för att studera konsten. Men att

verkliggöra denna sköna dröm var ingen lätt sak för den

fattige mannen, som i förening med en ädel och högsinnad

moder nog hade förmått meddela åt sonen den fläkt af

v



ädel och ren lifsuppfattning, som genomgår hela hans

konstnärsskap, men som derimot ej egde en vitten, som

kunde afses för detta ändamål, om han än ville gå sig så

nära som möjligt. En kolossal träbild af en dalkarl, en

statyett af Karl XII och en byst i trä af konung Oskar,

tillkommen efter en litografi för facen och en kopparslant

för profilen, voro vår konstnärs första konstnärliga alster

näst efter de omtalade »gratulationslapparne», hvilka dock

hade inbringat honom 6 skilling stycket, under det dessa

senare produkter ej ens funno någon afnämare. Hit hörde

för öfrigt några illustrationer till Van der Veides »Arvid

Gyllenstjerna» . Ett försök att sätta gossen i målarelära

visade sig ofruktbart för hans kallelse, och på inrådan af

en badgäst i Medevi beslöt man, att fader och son skulle

medtaga Oskarsbysten och ge sig af till Stjernsund i Nerike,

dit kung Oskar väntades på besök. Men den, som hade

lofvat dem en presentation för Stjernsunds dåvarande egare,

baron Leyonhufvud, uteblef, intet majestät syntes till, och

nedslagna fingo både fader och son återvända till det fat-

tiga hemmet. Men faderns tro på sonens talang var star-

kare än hindren, och rörande är det att höra konstnären

berätta, huru den ädle mannen sålde sin enda dragoxe

för att skaffa sonen penningar för resan till Stockholm.

Med 27 riksdaler på fickan anlände ynglingen till

Sveriges hufvudstad, som efter hand skulle för honom öppna

alla sina kretsar, äfven de allra högsta. Men början var

ej så lätt. Han hade hoppats finna inträde vid akade-

mien, hvilket dock först lyckades sedan han gjort bekant-

skap med målaren prof. N. Andersson, som bröt en bresch

för bondpojken, genom hvilken han lyckligt slapp in i

akademien. Sex års studier fulländade hans akademiska

kurs. Akademiens »loford» erhöll han för sin lösning af

prisuppgiften: »Tobias smörjande sin faders ögon med

fiskens galla»; vidare målade han vid denna tid »Kung

H eimers död» och akademiens uppgift: »Gustaf Adolf i

lifsfara vid VittsjÖ». Slutligen hade Malmström genom

sparsamhet med de honorarier, han fått för sina förstlings-

arbeten, samlat sig en liten summa penningar, så pass stor,

att han vågade ge sig af till Diisseldorf. Redan i sin

barndom hade den nordiska forntiden tilltalat honom, redan

då hade han målat en »skald, spelande harpa» — nu fram-

stod skalden som »Heimer, ledsagad af Aslög», hvilken

hemsändes och förskaffade honom kungliga medaljen. Vi-

dare målade han under sitt vistande i Diisseldorf »Ragnar

Lodbroks söner, som mottaga underrättelsen om sin faders

död», och tillsammans med den berömde norske landskaps-

målaren Gude fick den unge svensken måla sina »Vikingar,

som begrafva sina döda». Sedan han vistats ett år i Diissel-

dorf, fick han ett af akademiens resestipendier, och nu lem-

nade han Diisseldorf, hvars konstriktning aldrig hade till-

talat honom, och begaf sig till Paris, der han vann inträde

i Coutures atelier, och denne mästare öfvade ett betydligt

inflytande på vår konstnär. Omkring 1860 begaf Alalm-

ström sig till Italien, vistades tillsammans med sin vän och

broder i fråga om sträfvandet i nordisk riktning inom

konsten, Winge, någon tid i Rom, återvände sedan till

Paris och slutligen till hemmet 1864, der han efter kort

tid anstäldes som vice professor och sedan som ordinarie

professor i målning vid Konstakademien. Under sitt vi-

stande utrikes hade Malmström utfört sin »Blenda», »Inge-

borg mottager underrättelsen om Hjalmars död», »Signe

bränner sig inne i sin jungfrubur». Hemkommen fullän-

dade han »Viger Spa» för expositionen i Dublin och för

den skandinaviska expositionen i Stockholm »Sverres tåg

till Norge» och »Elfvalek», en synnerligen poetiskt tänkt

och omsorgsfullt utförd idé, välbekant för alla, som besökt

antingen expositionen 1866 eller kungens enskilda galleri.

Tre gånger har Malmström utfört denna idé pä olika sätt.

Men sitt lifs väldigaste arbete har han nedlagt på den ännu

ofullbordade taflan: »Bråvallaslaget». Redan i Paris hade

han mera än till hälften fullbordat denna målning, då han

sjelf — missnöjd med den låga plats utförandet i hans

ögon intog mot den stora tanke, som inspirerat honom —
genomborrade taflan. Ar 1867 spände han dock upp en

ny duk, ännu väldigare än den föregående och började

energiskt om igen, och nu står den väldiga kompositionen

och väntar på sin fulländning.

Det är imellertid klart, att ett så omfattande verk ej

kan uteslutande upptaga konstnärens hela verksamhet; också

har hans pensel under de år, han varit sysselsatt med Brå-

vallaslaget, ständigt skänkt oss små genretaflor för en helt

annan verld, der konstnären ingalunda är mindre hemma-

stadd än bland nordens kämpar och vikingar: från barnens

verld. 1 en serie af taflor: »Ogenhet», »Odygd», »Ryt-

tarne», »Herrns och fruns marknadsresa», »Tjufven» o. s. v.

har Malmström skänkt oss en mängd naiva och täcka

skildringar, för hvilka han dock aldrig glömt sin förkärlek:

Nordens forntid. I båda riktningarna har Malmström

försökt sig såsom illustratör: hans ritningar till Asbjörnsens

och Topelii sägner äro omtyckta af de små, och hans

illustrationer till Tegnérs Frithiofs Saga i Gustave Dorés

smak af de stora. Dessa senare hafva äfven i Tyskland

funnit vänner och talrika beundrare. Sedan sin anställning-

vid akademien har Malmström blott på en resa till 1867 års

verldsexposition besökt främmande länder, ty såsom sådana

räkna vi ej Norge och Danmark.

Hvad Malmström i sin helhet är för Sverige och dess

konst, det kan först sägas oss, när han fullbordat sin Brå-

vallatafla, och att nu uttala sig om denna, skulle vara att

gå tiden i förväg. — Utaf Malmströms taflor meddelas i

träsnitt: »Sista paret ut», »Hopp grålle» samt »Kung

Heimer och Aslög».
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AMALIA LINDEGREN
(f. 1814).

Utan gensägelse den första bland Sveriges målarinnor,

är Amalia Lindegren äfven den, som brutit banan för den

qvinliga konsten i Sverige, och som alla banbrytare har

hon haft stora svårigheter att besegra, något som väl för

öfrigt fortfarande är fallet med de qvinnor, hvilka drista

att offra sig åt konstens ingalunda blomsterstrÖdda bana.

Född i Stockholm 1814 framlefde Amalia Lindegren 32

år af sitt lif, alltså hela den tid, som annars väcker, ut-

bildar och mognar den unge konstnären, utan att ana,

att så stora krafter slumrade inom henne. Visserligen kunde

dessa krafter ej blifva utan vitnesbörd, och blyerts- och

svartkrit-ritningar samt några försök på egen hand i olja

visade nog, hvad hon skulle duga till, om hon finge

undervisning och ledning. Då var det, Qvarnström slut-

ligen blef uppmärksam på henne och 1846 förskaffade

henne tillträde till den då ännu för fruntimmer stängda

konstakademien.

Snart blefvo hennes gryende anlag kända i vidare kret-

sar, och ett resstipendium satte henne i stånd att göra en

studieresa till södern. Denna resa blef ganska lång. Så

finna vi henne 1850— 1854 i Paris, der hon besökte Léon

Cogniets och Tissiers atelierer. Aret 1854 tillbragte hon

jämte Q.varnström i Munchen. Hösten 1854 till juni 1835

vistades hon i Rom, hvarefter hon återvände till Paris och

stannade der till 1856, då hon reste hem — en fullt ut-

vecklad konstnärinna med ett grundadt rykte. Om hennes

hastiga mognad vitna de tvänne präktiga genretaflorna i

Kristiania national galleri »Enkan med sitt barn» och »Farfar

och barnbarn». Efter sin hemkomst blef Amalia Lindegren

ledamot af Akademien för de fria konsterna och heders-

ledamot af »Female Artists’ Society» i London — hvarjämte

hon erhållit medaljen literis & artibus. Bland hennes

genretafior har sannolikt ingen nått en större popularitet

än »Flickan med apelsinen»; — ett liknande ämne, ehuru

mindre naivt har konstnärinnan behandlat i »Frukosten».

Båda dessa taflor tillhöra, likasom »Dans i en bondstuga»,

Nationalmuseum. Jämte sina genretafior har Amalia Linde-

gren lemnat en rad förträffliga porträtt. Hennes porträtt

af prinsessan Lovisa, som för öfrigt ej tillhör hennes bästa,

eger likaledes Nationalmuseum.

Om man skall karakterisera Amalia Lindegrens konst-

närsskap, så sker det bäst genom att först dröja vid en

negativ egenskap: frånvaron af all sentimentalitet, — rena

känslor och en klar och säker uppfattning så väl af de

själsstämningar hon vill skildra som af de former, i hvilka

dessa enklast och naturligast uttrycka sig.

Hennes formbehandling är ej utsökt fin, men har en

kraftig och storslagen enkelhet, bakom hvilken man minst

af allt anar en qvinnas fina hand; hennes färg kan ej alltid

frikännas från en viss hårdhet, men är klar och bred.

Hennes hela konstnärsskap andas sålunda friskhet och kraft

och gör ett ytterst tilltalande intryck, som också förskaffat

hennes konst lika många vänner som åskådare.

Vi meddela: »Lillans sista bädd», synlig på den skan-

dinaviska konstutställningen i Stockholm 1866.

8
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EGRON LUNDGREN
(r. 1815).

I århundradets första decennier bodde i Stockholm

ett icke rikt, men förmöget och allmänt aktadt äkta par:

mannen egare af en sidenfabrik, hustrun en värdig husmor,

som älskade att som vänner och gäster i sitt hus se landets

betydelsefullaste män; och det var ej heller någon konst

att samla dem till detta hus, der gammaldags trofasthet

och gästfrihet hörde till de gamla svenska seder, hvilka

der höllos i heder och häfd, ty detta hus tillhörde Erik

Lundgren och hans maka Maria Fåhraeus. Deras hus

växte till och förökades med en talrik barnaskara, i det

sju söner och en dotter fostrades i detta älskliga hem.

Den 18 december 1815 ökades den Lundgrenska familjen

med det femte barnet, en gosse, som i dopet erhöll namnen

Egron Sellif. Egron Lundgren visade redan tidigt prof

på de anlag, hvilka senare förskaffat honom en så hedrad

plats inom värt århundrades konstnärsverld
; men de förstån-

diga föräldrarne ansågo det för barnets lycka säkrast, att

han skulle utveckla sig med ett mål för öga, som i hvarje

fäll kunde förskaffa honom en god bildning och bana

vägen för en oberoende ställning. Och så bestämdes det,

att Egron Lundgren, med fästadt afseende på hans tidigt

vaknade hog för matematiska studier, skulle egna sig åt

jernhandteringen och bergsbruket, och han tog med detta

mål för ögonen inträde vid Teknologiska institutet, samt

vistades sedan någon tid i Eskilstuna och vid Finspongs

kanongjuteri i Östergötland. Men vid hans tjugonde år

tog den gåfva, som en mild genius nedlagt på hans vagga,

ut sin rätt, och Lundgren begaf sig till Stockholm och

blef elev vid konstakademien.

Fyra år derefter, i juli 1839, begaf han sig från

Stockholm till Paris, der han stannade till 1841, en tid

som elev af Coignet, kopierade i Louvren, åhörde före-

läsningar o. s. v., utan att dock egentligen känna sig till-

fredsstäld genom vistandet på en plats, der han visserligen

kunde betrakta men ej lära sig förstå konstens mästerverk,

emedan det lif, de kulturförhållanden, den himmel, under

hvilken de naturligen framsprungit, och som ensam ger

klaven till deras rätta begripande, ännu var honom obekant.
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Med desto större glädje tillträdde Lundgren derför

1841 resan till konstens förlofvade land och begaf sig

öfver Schweiz till Milano, Genua och Florenz. Sedan

han här med ofverström mande glädje njutit af den floren-

tinska konstens mästerverk och redan ganska raskt t. ex.

lärt sig att uppskatta om ej ännu förstå Michelagniolo,

kom han i oktober 1841 till Rom. Det var i den skan-

dinavisk-romerska guldålderns sista dagar, som Lundgren

inträffade der, d. v. s. Thorvaldsen vistades ännu (eller

rättare åter) der, och omkring honom samlade sig Fogel-

berg, Qvarnström, Palm och Plageman, samt af danskar:

Constantin Hansen, Marstrand, Jerichau och Kuchler. Här

öppnades för Lundgren, som för alla, hvilka ega friska

ögon och varma sinnen, ett nytt lif. Nu kommo tvifvel

och gåtor, aningar och syner, lösningar och segerkänslor,

nya tvifvel och nya gåtor öfver honom som öfver alla

uppriktiga naturer, hvilka länge stå bäfvande inför antiken

och renaissansen, hvilka sannerligen ej genast gifva audiens

till den första, bästa, som anmäler sig, utan vill vinnas

genom troget arbete, genom kärleksfullt betraktande, och

mången gång, när man som bäst tror sig glänta på dörren,

slår den i lås för ens näsa. Mer och mer tycktes dock

föremålen klara sig för honom, mer och mer blef han

lugn efter sin första oro, och så började produktionen.

Ar 1843 blef han akademiens resepensionär och åtnjöt

dess understöd ända till 1849, under hvilken tid han för

egen del mest vistades i Rom. Men oroligheterna 1848

gjorde honom vistandet der mindre behagligt, i synnerhet

som egenskapen att vara främling ingalunda skyddade den

fredlige konstnären från att bli indragen i aktiv krigstjenst,

och han begaf sig derför i mars 1849 öfver Marseille till

Spanien, der han, efter ett kortare vistande i Valencia och

Granada, slog sig ned i Sevilla. Det är dessa år i Italien,

resan i Spanien och vistandet i Sevilla, som utgör före-

målet för de bref, hvilka sedermera utkommit i bokform

och låtit oss se Egron Lundgren som en förträfflig

tecknare, äfven dä han tecknar i bokstäfver. Redan under

vistandet i Rom hade Egron Lundgren öfvergifvit olje-

färgen, och vi se honom numera uteslutande offra sig åt

aqvarellen, den konstriktning, i hvilken han skulle uppnå

en höjd, som ställer honom i jämnbredd med Europas

första konstnärer i denna branche. I Spanien hade han

kommit' i beröring med flere resande engelsmän, många

af hans aqvareller hade funnit vägen till stenkolsön, och

när han sjelf sedan flyttade ditöfver (1851), mottogs han

i detta annars för främlingar tämligen slutna land som en

gammal bekant i mänga högadliga kretsar.

Åtskilliga inbjudningar förde honom en längre tid

från det ena till det andra slottet, tills slutligen sjelfva

drottning Victoria fäste sin uppmärksamhet på den svenske

konstnären och af honom bestälde en aqvarellserie, fram-

ställande scener ur Shakspeares skådespel så, som dessa

uppfördes i London i synnerhet vid Charles Keans »Prin-

cess Theatre». Och sedan drottningen en gång vändt sig

till honom, anmodade hon honom sedermera att i aqvarell

återge hoffester, kungliga bröllop, barndop, revyer m. m.,

bland annat kronprinsens af Preussen förmälning med en

af de engelska prinsessorna, och vid dylika tillfällen hade

Lundgren ofta nog företräde hos henne än i London, än

på Windsor Castle, än på Balmoral i Skotland. Drott-

ningen underhöll sig gerna med den lika spirituele som

intressante berättaren, som hade satt sig så väl in uti och

förstod att så pikant skildra de olika nationers lynnen och

karakterer, bland hvilka han hade lefvat.

Dä utbröt kriget i Indien, och ett hus i Manchester,

»Agnew and Sons», gaf Lundgren år 1858 i uppdrag

att mot fri resa och högt honorar utföra en serie aqvareller

af krigshändelserna i det aflägsna landet. Lundgren beslöt

sig först att företaga den vidlyftiga resan, sedan drottningen

sjelf hade omfattat saken med förkärlek och förordat honom

hos sjelfve öfvergeneralen Clyde. Lundgren begaf sig alltså

Öfver Alexandria till Ceylon och derifrån öfver Kalkutta

till Benares och Allahabad, der han upphann armén och

blef mottagen med stor honnör, fick ett officerstält, tre

kameler och inbjudning att alltid äta vid generalstabens

bord. Med ett par inköpta ridhästar och 9 man till sin

uppassning lefde han här — utom Russel, Timeskorrespon-

denten, den ende civile, som fick följa armén — som en

liten furste. Han följde armén ända till Lucknow, men

blef så intagen af denna intressanta stad, att han beslöt

att stanna der öfver vintern och derefter tillträda återresan

till Europa. En olyckshändelse hade dock här nära nog

gjort slut på hela hans lysande bana, i det han en natt

på sin resa stjelpte med sin palankinvagn utför ett bråd-

djup vid Cawnpore och sårade sig farligt på sina egna, i

vagnen medförda vapen. Knappast hade Lundgren repat

sig, förr än han fortsatte sin resa, kom lyckligt till London

och kallades genast till drottningen, af hvilken han inbjöds

att deltaga i hofvets höstsejour på det skotska slottet Bal-

moral. En särskild exposition, som Lundgren föranstaltade

af sina från Indien medförda aqvareller, väckte stort och

rättmätigt uppseende i London, der redan det att bli be-

märkt är en stor sak. Times och konsttidningarna yttrade

sig på det mest smickrande sätt om dessa aqvareller (sept.

1860), och Lundgren valdes till ledamot af »Society of

Painters in Watercolours» — detta sällskap, som ej får ega

mer än 30 ledamöter, och som med skäl kallas: »The

difficult Society».

I 21 år hade nu Lundgren varit frånvarande från sitt

fosterland, dä han 1860 ändtligen åter besökte Sverige:

året derpå (1861) gjorde han en fjällresa i Norge, vistades

vintern 1861— 1862 i Egypten, återsåg sedan sitt kära
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på landet i England, 1865 begaf sig till Italien, der han

besökte Ravenna, Florenz och Siena. Från hans besök i

Ravenna och Siena nämnda år eger vårt Nationalmuseum

tvänne dyrbara minnen: två aqvareller, föreställande ett

parti af Sor Vitale i Ravenna, och La Libreria i dom-

kyrkan i Siena.

Sedan dess har han åter gästat Sverige 1867 och

under de senaste åren här varit bosatt, dels på ett landt-

ställe i Stockholmstrakten, dels i sjelfva hufvudstaden;

1871 begaf han sig dock åter till England, hvarifrån han

fortsatte resorna söderut. Vi behöfva knappast tillägga,

att svenska konstakademien redan tidigt (1850) tillegnade

sig en sådan framstående konstnär. 1862 blef Lundgren

tillika riddare af vasaorden.

Bland hans äldre arbeten i olja befinner sig »Corpus

domini-festen i Rom» på Stockholms slott; »Pilgrimsfesten

vid Puerta del Cid i Valencia» hos grefve Trolle-Bonde

pä Säfstaholm, under det hans flesta aqvareller, bland

hvilka 500 aqvareller och teckningar från kriget i Indien,

befinna sig i England. Då och då har dock äfven den

svenska allmänheten fått göra bekantskap med Egron

Lundgrens verldsberömda aqvareller, så väl vid 1866 års

stora konstexposition i Stockholm som vid de flesta derpå

följande. — För att påpeka det materiela värde, en teck-

ning af Egron Lundgren nu eger, vilja vi ur några

nummer af den framför oss liggande engelska tidningen

»Athenaeum» anföra följande spridda data: 1868 såldes i

London en teckning af Lundgren, » Arabqvinna», till ett

pris af £ 100 (1800 kronor); 1871 tre smärre aqvareller

för tillsammans £ 121 (2178 kronor) o. s. v.

Att Egron Lundgren äfven som skriftställare innehar

en framstående plats bland sina landsmän är redan bekant

för hvarje vän af svensk literatur. Hans »En målares

anteckningar, utdrag ur dagböcker och bref» äro säkerli-

gen kända och värderade af de flesta bland våra läsare.

Lundgrens pensel utmärker sig för en ovanlig lätthet

och liflfullhet i förening med en till det otroliga gränsande

virtuositet. Man skulle kunna tro, att han ej mera be-

höfver arbeta utan endast leka med färgerna, hvilka skimra

i regnbågfärgernas harmoni, hänkastade liksom vårdslöst

på papperet. Men i denna skenbara lek döljer sig mästa-

rens öga och hand. Plans teckning, ädel och ren i sig

sjelf, glömmes dock under detta mångskiftande färgspel,

och man ser hos honom nästan uteslutande koloristen

och beklagar endast, att det material, hvari han nedlagt

sina glada drömmar, sitt rika lifs ljusa minnen, är af

en så förgänglig natur. Äfven som skriftställare är

Lundgren aqvarellist, äfven från hans skrifna arbeten

stråla färgerna rikt, men flyktigt — alltid hänkastade

med mästarhand.

Utaf Egron Lundgrens aqvareller lemna vi i träsnitt:

Nubisk flicka, Tvänne barn och Zigenerska.
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JOHAN FREDRIK HÖCKERT
(f. 1826, d. 1866).

J. F. Höckert föddes i Jönköping den 26 aug. 1826.

Af sina föräldrar sändes han efter föregången undervisning

i stadens läroverk till Barnängens då mycket ansedda skola

i Stockholm för att beredas till studentexamen. Det var

på hösten 1844, som Höckert, efter att hafva tillbragt

sommarferierna hemma hos föräldrarne, skulle med ångbåt

från Jönköping begifva sig tillbaka till skolan i Stockholm.

Om bord på samma fartyg befann sig numera professorn i

akademien för de fria konsterna, Boklund, som då var elev

i akademien och hvars arbeten Höckert redan sett på ut-

ställningar i Stockholm. Han sökte genast Boklunds be-

kantskap och framstälde för honom sin lust för målare-

konsten samt anhöll att få af honom den första undervis-

ningen. De Öfverenskommo, att Höckert skulle besöka

Boklund i Stockholm och taga lektioner tre dagar i veckan.

Höckerts lust tilltog dock så, att han hos sina föräldrar

ifrigt anhöll att få egna sig helt och hållet åt konsten.

Detta ansågs dock på den tiden af de flesta i samma lyck-

liga ekonomiska ställning, som Höckerts föräldrar, för det

samma som att bli en samhällets paria, och många strider

måste han utkämpa, innan han erhöll den sökta tillåtelsen.

Han flyttade nu tillsammans med Boklund i Brunkebergs

hotel, i hvars målaratelier så många svenska konstnärer

under de sista decennierna sträfvat och arbetat. Ilan blef

också mottagen som elev i målareakademien och undervi-

sades i dess lägre antikskola.

Ar 1846 gjorde Höckert och Boklund tillsammans en

studieresa, med hufvudstation i Jönköping, från hvilken

resa flera studier af honom ännu finnas qvar. Det blef

nu fråga om hvar målningen skulle studeras — ty deri

lemnades den tiden ingen undervisning vid den stockholm-

ska konstakademien — och de unge männen beslöto att

gemensamt på hösten samma år resa till Munchen.

Höckert studerade här någon tid i antikskolan och må-

lade derjämte tillsammans med Boklund, samt hemsände

snart förstlingen af sin målareverksamhet »Två banditer, som

dela rofvet», hembjudande den till Stockholms konstför-

ening. Men anbudet afslogs. Ännu var icke segern vunnen.

9
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År 1849 återvände Höckert till fäderneslandet, som

lian å nyo var på väg att lemna, då ett sammanträffande

på en ångbåt med den i Lappland väl bevandrade botani-

kern N. J. Andersson, numera professor vid vetenskaps-

akademien, föranledde honom att göra en studieresa till

detta underliga land, som dittills endast genom Forssells

»Ett år i Sverige» och några resebeskrifningars illustrationer

gjort ett svagt inträde inom de bildande konsternas om-

råde. Med en rik skörd af studier återkom den unge

konstnärn från denna resa och begaf sig med dem år 1850

till Paris, der han nu i många år tog sitt hem och sin

skola, och ur denna skulle han inom kort utgå med euro-

peisk ryktbarhet.

Han hade här i början atelier tillsammans med Max
Hess, hvars bekantskap han redan gjort i Miinchen, och

som på hans talang utöfvade ett icke obetydligt inflytande.

Det var under detta, som han målade sin första historiska

tafla, »Drottning Kristina, befallande sina drabanter att

mörda Monaldeschi» . Taflan utstäldes i Paris 1853, och

han erhöll »mention honorable» vid årets utställning.

Han återvände nu till Sverige och utstälde sistnämda tafla

i konstföreningen. Den vann mycket bifall, så att Akade-

mien för de fria konsterna föreslog honom hos konungen

till sin stipendiat, ehuru han ej enligt stipendii-reglementet

var dertill kompetent, hvarefter han återvände till Paris

på hösten samma år.

Hela konstnärsverlden var nu sysselsatt att bereda sig

för verldsutställ ningen, som skulle ega rum 1855. Höckert

tänkte dertill uppträda med något ämne ur svenska histo-

rien i samma anda som Monaldeschis mord, men några af

hans bekanta från Sverige, hvilka sett hans studieportfölj,

rådde honom att begagna ett för honom som svensk mera

egendomligt motiv och påpekade särskildt den i sepia ut-

förda skizzen till »en gudstjenst i Lappkapellet». Vid

denna tid upphörde också det förtroliga umgänget med

Hess, som ledt Höckert in på motiv från 16- och 1700-

talens historia, och ehuru hans studier från Lappland icke

inbragt honom ett fullt tillräckligt material, började Höc-

kert med ifver och entusiasm sitt blifvande mästerstycke.

Han skref till en tysk, som varit hans reskamrat i Lapp-

land och der inköpt en mängd lappdrägter för sin etno-

grafiska samling, med begäran att få låna dessa; detta

bifölls, och nu uppsöktes de minsta modeller i Paris, för

att få dessa cfrägter att passa och en mängd detaljstudier

gjordes för taflan.

Det var denna berömda tafla, som egentligen uppe-

höll svenska konstafdelningens anseende på 1855 års verlds-

utställning.

I Paris målade han sedan » Hemkomsten från jagten,

lappskt motiv» (eges af mr Unwin i Sheffield) och »Det

inre af en lappkåta, en lappqvinna vaggande sitt barn»,

som fick plats i Salon carré på utställningen 1857 i Paris,

och vidare »Ett lappbröllop», båda nu i Nationalmuseum.

År 1857 besökte Höckert Holland, Belgien och England;

samt återvände till Sverige, sedan han afsagt sig sitt sti-

pendium, emedan han ej ville uppfylla Akademiens före-

skrift att resa till Italien, för att studera der.

Han utnämndes nu till vice professor vid akademien

och erhöll vasaorden, hvarjämte konung Oskar gaf honom

sin stora medalj, »Memorias pignus». Från maj till de-

cember 1858 gjorde Höckert en studieresa i Dalarne och

medbragte vackra studier derifrän. Under denna resa sjuk-

nade han och blef uppehållen någon tid i Leksand. Det

var dä, idén till Vasa-monumentet vid Utmeland upprann

i hans sinne, och han gjorde der sin komposition till den

tafla, som finnes i Utmelands-monumentet, föreställande

Gustaf Vasas räddning från danskarne genom Tomt Matts

Larssons hustru, som döljer honom i den under monumentet

befintliga källaren. Han målade sedan bland annat en

liten tafla, men en juvel, »Kulla vid spiseln (»om dagen

i mitt arbete är du uti mitt sinn’»)», som på verldsutställ-

ningen i London ansågs för en bland de bästa och åter-

gafs i Illustrated London News 1862. Den tillhörde 1866

enkefru Åhrberg i Stockholm.

År 1861 företog Höckert en resa genom Spanien,

Italien och norra Afrika och målade i Tunis för konung

Carl XV:s räkning ett porträtt af beyen och erhöll af denne

Iftikar-orden. Återkommen till fäderneslandet, gjorde

Höckert studieresor till Dalarne och Helsingland och har

i synnerhet från den sistnämnda medfört utmärkta studier.

Sedermera utförde han fiera tafior, porträtt af konung Carl

XV (tillhörde denne), »Bellman i Sergells atelier» (tillhör

grefve v. Plåten), »Karl den XI:s lik, som räddas undan

Stockholms slottsbrand 1697», m. fl. samt hade gjort ut-

kastet till en scen i Delsbo i Helsingland, som lofvade

mycket, men hvars fullbordande döden afbrÖt. För de

värdefulla bidrag, han lemnat till konstutställningen i Stock-

holm 1866, tillerkände honom juryn en af de 6 heders-

medaljer i guld, hvilka konungen bestämt såsom pris

för de konstnärer, som lemnat de bästa arbeten till ut-

ställningen, men konungen behagade i stället för denna

utmärkelse utnämna honom till riddare af nordstjerne-

orden.

Såsom menniska var Höckert rikt utrustad. Han hade

ett stort förråd af kunskaper, särdeles inom alla den bil-

dande konstens områden, och ett klart öga för det sköna,

icke blott då det gälde att sjelf skapa, utan äfven vid

bedömmandet af andras verk. Hans smak och skönhets-

sinne gälde också som en god auktoritet inom en icke

ringa krets, och hans personliga älskvärdhet förhöjde värdet

af de rika gåfvor, en frikostig natur hos honom nedlagt.

Medelpunkt inom en talrik vänkrets, skall han också i
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denna djupt saknas. På senare åren lidande af sjuklighet,

aftynade han synbart under den sista vintern af sitt lif,

och förgäfves sökande bot för sitt lidande i svenska vest-

kustens stärkande hafsbad, afled han helt plötsligt i Gö-

teborg på väg från Marstrands badinrättning den 16 Sep-

tember 1866.

Af Höckerts taflor lemna vi i träsnitt hans »Gudmors

besök»

.

BENGT NORDENBERG
(f. 1822).

Det är ett förhållande, som innalunda saknar sin stora
'

betydelse, att många bland våra nyaste målare utgått från

vårt folks djupa led, ur bondekojan eller från verkstaden.

Det är ett alldeles ovedersägligt bevis derför, att svensken

är utrustad med ett djupt sinne för det sköna, sådant det

uppenbarar sig i form och färg, och en vederläggning af

påståendet, att vårt land ej kan komma att blifva af bety-

delse för konstens framtida utveckling. Bengt Nordenberg

tillhör äfven dessa bondsöners antal. Han föddes den 22

april 1822 i en koja å hemmanet Kompinkulla i Jemshögs

socken uti Bleking, sjelf den femte af tio syskon, barn af

torparen Per Jönsson Nord. Då Bengt var tre år, flyttade

hans föräldrar till Asarums socken, der de kunde genom
' lyckliga omständigheter något förkofra sin ringa egendom,

sä att Bengt, hos hvilken fadern tyckt sig märka ovanliga

anlag för studier, fick åtnjuta undervisning, både enskildt

och i Karlshamns skola. Snart räckte dock medlen ej

längre, och gossen måste vid nio år begynna bidraga till

familjens och sitt eget underhåll. Hans klena kropp tillät

ej något gröfre arbete, utan modern lärde honom spinna,

och härmed fortfor han med ett kort afbrott nära två år,

hvadan han i denna slöjd förvärfvade stor färdighet.

Allt från den spädaste åldern hade teckna och rita

utgjort Bengts käraste nöje, och denna afgjorda hog för-

anledde en förfrågan hos en målare i staden, som dock

förklarade gossen för liten och bad honom växa några år

till. Plan måste då med tungt hjerta öfverge hoppet tills

vidare och egnade sig, efter att några månader ha under-
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visat några barn, på våren 1833 åt vallgosselifvet. Hans första

husbonde var sträng läsare; men af dennes tunga sinne tog

gossen dock ej några menliga intryck, han tillbragte sin
j

dag i Guds fria och glada natur, som predikade en helt annan

lära och gaf honom tillfälle att egna sig åt sina käraste syssel-

sättningar. Under några jättestenar i en hage hade han ät sig

inredt en grotta, der han förvarade sina gamla böcker, bläck

och penna samt färger och papperslappar.

Vi kunna ej här längre följa den unge vallgossen på

hans små äfventyr och skiftningarna i hans ställning. Nog

af, vid 12 års ålder kom han i lära hos en målare, hos

hvilken han tillbragte sju runda år, hvilka, oaktadt flere

stadsboars bemödanden att få honom fri, icke förkortades

af den stränge mästaren. Under denna tid blef han kon-

firmerad och antog sin fars tillnamn, som sedan efter kon-

firmationen ändrades till hans nuvarande. Efter lärotidens

utgång blef Nordenberg gesäll och var nu fri. Noden

tvang honom imellertid att ännu uppskjuta färden till det

efterlängtade Stockholm. Han arbetade först hos sin lär-

mästare, men begaf sig sedan ut åt landet på egen hand,

och han lyckades härvid så, att han ej blott fick medel

till sin stora resa, utan också kunde gifva sina kära föräldrar

virke till en ny stuga.

Så var det första målet nådt! Nordenberg var i Stock-

holm och hade begynt rita i konstakademiens principskola.

Och dock, hur mycket svårt återstod ej ännu, ej blott på

konstens törnestig, utan framför allt i det yttre lifvet! Den

lilla sparpenning, Nordenberg afsett för sin lärotid, ville ej

räcka länge, trots all hushållning; och så tvang nöden

honom å nyo att släppa konsten ur högen för att rädda —
lifvet. Han erhöll kondition hos en af den tidens bäste

mästare, målarmästar Hallgren, i hvilken han vann ej blott

en god husbonde, utan äfven en bildad och erfaren vän.

dömts alla dennes varningar kunde han dock ej slå konsten

ur minnet, utan återvände efter tre års tjenst till henne,

som sedan utgjort hans uteslutande sysselsättning och kärlek-

Oaktadt mången mörk stund, då bekymren för dagen lade

sig tungt på sinnet, hade Bengt Nordenberg i det hela

framgång. Han vann gynnare bland sina lärare, i synner-

het prof. A. Retzius, samt erhöll ett årligt understöd af

nuvarande enkedrottningen. Med beröm och flera belö-

ningar genomgick Nordenberg konstakademiens alla afdel-

ningar (den tiden tre till antalet) samt kunde 1851 tänka

på att lemna fäderneslandet för sin vidare konstnärsutbild-

ning. Han valde då Diisseldorf till sin vistelseort, och den

berömde Adolf Tidemand blef hans lärare och förebild.

Från den tiden vidtager egentligen Nordenbergs offent-

liga konstnärsbana, ehuru han redan under sin elevtid rönte

uppmuntran af konstföreningen, som åren 1846—51 köpte

flera af hans taflor, samt af akademien, som med 1848 års

utställning öppnade sina salar för honom. Han besökte

fäderneslandet är 1853, då han företog en studieresa genom

Dalarne, af hvilken han äfven i bref lemnat oss några

vackra bilder, men återvände snart till Diisseldorf. Detta

sitt hem lemnade han å nyo 1856, då han erhöll ett af

svenska statens resestipendier för tre år, dem han tillbragte

under studier i Paris, Rom och Neapel. Sedan 1839 är

han åter bosatt i Diisseldorf, som han endast lemnat för

några korta sommarbesök i sitt älskade hemland. Gift och

familjefar, har han haft den glädjen att se sitt konstnärs-

rykte stiga och gä ut i allt vidare kretsar, nästan för hvarje

nytt verk. Hans större taflor hafva funnit väg till de flesta

utställningar af betydenhet i hemlandet och norra Europa,

verldsutställningen i Paris m. fl., samt spridts i en mängd

afbildningar af alla slag. Bland hans bekantare taflor

nämna vi »Läsare, som stör fröjden i en gillestuga» och

»Den sista färden», här meddelad i träsnitt. Vår konst-

akademi, af hvilken han länge var agréé, hedrade sig ge-

nom hans inväljande till ledamot i november 1866.

Trots sitt mer än tjuguåriga vistande utomlands har

Bengt Nordenberg i sin konst förblifvit en trofast son af

det gamla Sverige; hans taflor röra sig nämligen nästan

alla kring scener och bilder ur svenska bondens hemlif,

hans sorger och fröjder, dem han sjelf under sin ungdoms-

tid så lifligt lärt känna och dela. Äfven om Dtisseldorfs

inflytande i viss mon kan spåras i valet af dylika ämnen,

och Tidemands höga föresyn mången gång föresväfvat mä-

staren vid deras konstnärliga formande, så är dock visst,

att Bengt Nordenbergs egen lefnad och hans fosterländska

sinne ger sig ett kraftfullt uttryck i allt hvad han målar.

Hans ämnen äro, med andra ord, mindre konventionela

för honom än för flertalet af hans medbröder; och detta

gör, att han skapar bilder af en större och mer inträngande

sanning, än de. Hans kompositioner, äfven de största,

vitna alltid om klarhet och ett noggrant studium; figurerna

stå ej enstaka eller betydelselösa, utan ingripa i handlingen,

som härigenom får makt med åskådaren. Bengt Norden-

berg tar oss alltid med sig och lär oss älska det folk, ur

hvars sköte han sjelf utgått; hans måleri är i den meningen

sant nationelt. Någon gång kan väl äfven han ge sina

figurer en typ, som icke är äkta svensk, men detta fel

delar han med hela den nordiska konstnärsskola, som slagit

sig ned i Diisseldorf, och han håller sig i alla fall vida

mer fri, än de flesta, från det samma. Hans »Tiondemöte

i Skåne» (Stockholm 1866) t. ex. är väl en bild af så äkta

svensk hållning som någon, och hans »Brunnssällskap i

Småland» (Göteborg 1869) företer en så utpräglad karakte-

ristik, en så fin iakttagelseförmåga, att han här kan träda

i jämnbredd med D’Unker, hvars skarpa humor han dock

icke besitter. Genom alla hans taflor går tvärt om ett drag

af skär herdedikt, af hemtrefnad och glädje åt lifvet, som

just utgör hans starkaste och mest tilldragande sida.
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Oss tillkommer ej här att uppdraga någon konsthisto-

risk teckning af Nordenbergs utveckling eller att kritiskt

skärskåda arten af hans begåfning, sättet hvarpå han gör

den gällande. Men så mycket synes oss visst, att Nordenberg

valt den rätta vägen, på hvilken Sveriges konst skall kunna

gå framåt i sjelfständighet och kraft. Det är vårt folklif,

vårt folklynne och vår naturs egendomliga och rika skatter,

som våra konstnärer måste älska och lära känna, för att

vi en gång skola kunna få en konst, som till innehåll och

form blir ett uttryck för hvad vårt folk känner och tänker.

Nordenberg har ett fint öga och ett varmt hjerta just här-

för; det finna vi ej blott af hans taflor, utan äfven af hans

»bref till hemmet», af hvilka några fragment, skildrande

en »säterstuga på Dalskogen», för längre tid sedan oflent-

liggjorts (i kalendern Norden för år 1854). De andas en

friskhet och en naturkänsla, en kärlek till folket och en

blick för dess sanna väsen, hvilka vi skulle önska i lika hög-

grad återfinna hos alla dem, som arbeta för Sveriges konst

och vitterhet.

FERDINAND FAGERLIN
(f. 1825).

Denne europeiskt ryktbare svenska målares ungdom

och första utbildning på konstnärsbanan fortgingo stilla

och i det hela taget utan att väcka några stora förhopp-

ningar. Ferdinand Julius Fagerlin, som föddes i Stock-

holm den 5 februari 1825 utaf borgerliga föräldrar, ingick

efter aflagd studentexamen i militärståndet och utnämdes

1850 till officer vid lifbeväringsregementet. Men hans

hog drog honom snart omotståndligt till konstnärsyrket,

och sedan han vid konstakademien i Stockholm gjort sina

förstudier, afreste han 1853 till Dusseldorf för att söka

vidare utveckling. Här studerade han först under pro-

fessor Wilh. Sohn och sedermera, efter att snart hafva

uppflyttats i mästerklassen, under professor Schadow. Redan

året derpå, 1854, sökte och erhöll han afsked ur krigs-

tjensten för att kunna uteslutande egna sig åt konsten.

Och åt henne hängaf han sig af hela sin själ och med

den framgång, att han inom kort fick namn såsom en af

Europas mest framstående genremålare. Han bosatte sig

för alltid i Dusseldorf, der han 1869 vann sin maka,

och har endast sällan gjort längre utflykter från denna

konstnärsstad.

10
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Fagerlin är kongl. hofmålare och sedan 1865 ledamot

af akademien för de fria konsterna; 1867 utnämdes han

till riddare af nordstjerneorden. —
Utaf Fagerlins mest kända taflor vilja vi påpeka hans

»Rökande gossar» och »Svartsjukan», båda i National-

museum. Den tafla, som egentligen grundade Fagerlins

stora rykte, är imellertid »Frieriet», af hvilket arbete vi

här meddela ett träsnitt. Det var synligt på konstut-

ställningarna i Dublin och Stockholm 1865 och väckte

ej blott här utan äfven på den förstnämda utställningen

rättvisligen stor uppmärksamhet; en engelsk korrespondent

nedskref derom följande vitsord, hvilket vi anföra såsom

ett uttryck af utländingens omdöme om denna vackra

tafla.

»Den bästa af de skandinaviska målningarna och

sannerligen en af de mest utsökta ädelstenarne i hela ut-

ställningen är »Frieriet» af den svenske konstnären Ferdi-

nand Fagerlin. Scenen är det inre af en tarflig boning, der

man ser en gammal fiskare med sin åldriga hustru och

deras tydligen enda dotter. En ung fiskare af blygt ut-

seende har begärt dottern till hustru och står vordnads-

fullt vid dörren, betraktande henne allvarligt, under det

flickan tankfull nedslår sina ögon, såsom om hon bestämt

sig för att afbida föräldrarnes beslut. Den vördiga gamla

gumman, som böjer sig ned Öfver sin man, hvilken sitter

och lagar sitt nät i förgrunden, synes aktningsfullt under-

ställa honom den unge mannens förslag. Under det den

gamle fadern lyssnar, läsa vi de blandade rörelserna i det

väderbitna ansigtet, den humoristiska godmodigheten och

den faderliga sjelfuppofTringen, med den häftiga plågan af

tanken på förlusten af hans älskling. Kortligen: den

älskliga uppriktigheten hos alla framställes på ett rörande

sätt med en ytterst lycklig sanning i ansigtsuttrycken och

med en fullkomlig frihet från råhet eller sentimentalitet.»

JOSEF WILHELM WALLÅNDER
<f. 1821).

Den konstnär, som på ett sä lyckligt sätt återgifvit

det svenska folklifvet och så poetiskt framstält på duken

Bellmans lekande figurer, Josef Wilhelm Wallander, föddes

den 15 maj 1821 i Stockholm, der fadern var en skick-

lig dekorationsmålare. Efter slutade skolstudier egnade

sig Wallander åt muraryrket, hvarjämte han studerade vid

Fria konsternas akademi för att sålunda på en gång teore-

tiskt och praktiskt, enligt faderns önskan, utbilda sig till

arkitekt. Redan ganska långt kommen på denna bana,

vände han sig imellertid snart uteslutande till måleriet och

sysselsatte sig dervid till en början med historiemålning, i

hvilket fack han vid en täflan 1851 erhöll ett akademiens

pris.

Det var dock egentligen folklifvet, som mest tilltalade

Wallander, och det var också på detta område konstnären

skulle skörda sina vackraste lagrar. Han fick nämligen

redan tidigt i uppdrag af vår store mecenat, excellensen

Trolle Bonde på Säfstaholm, att kopiera den derstädes

befintliga storartade tafvelsamlingen, en bland de dyrbaraste

i Sverige, och han uppehöll sig på nämda stora herregods

under sex års tid. De ledigt utförda kopior i pennteck-

ningar och aqvarell, som blefvo frukten af Wallanders

arbete hos den ädle konstvännen, äro för öfrigt väl för-

tjenta af att särskildt påpekas. Säfstaholm är beläget i

Vingåkers socken, känd bland annat för sina vackra

folkdrägter, och Wallander lät icke tillfället gå sig

ur händerna att grundligt sätta sig in i bondens hvar-

dags- och helgdagslif; han besökte derför ofta Ving-

åkersbondens hem, han deltog gerna i allmogens högtidliga

fester och var en kund på deras marknader, och han för-

smådde ej att dansa om med de vackra kullorna en och

annan söndagsqväll. Det är sålunda icke att undra öfver,

att Vingåkersfolket å Wallanders taflor spelar en så stor

roll och att konstnären har kunnat måla med fullkomlig

sakkännedom, liksom han tydligen har gjort det con amore.

Det första af Wallanders större arbeten i denna genre

(1852) är en marknad i Vingåker, en tafla tull af lit och

rörelse.

Imellertid längtade Wallander efter att fii se sig något

om i de konstnärers hemland, med hvilkas arbeten han

länge och ifrigt sysselsatt sig, och han beredde sig derför

tillfälle att få göra en utländsk resa. Han for sålunda

1851 till Diisseldorf, från hvilken stad han företog åt-

skilliga utflykter; så gjorde han flitiga studier i Kleinbreh-
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men i Westphalen, hvarifrån han hemtade motiv bland

annat till sin tafla »En söndagsafton i Kleinbrehmen», som

finnes i London. I Paris och i Södern uppehöll han sig

1855— 1856; uti Italien studerade han ifrigt, men målade

föga. I Diisseldorf, der Wallander derimot utvecklade

mycken flit, qvardröjde han ända till 1862. Sedermera

har han vistats i den svenska hufvudstaden, hvarest han

1866 utnämdes till vice professor och sedan 1867 som

ordinarie professor verkat vid Fria konsternas akademi.

Ledamot af denna akademi blef han redan 1859.

Utaf den ovanligt omfattande och omvexlande samling

taflor, Wallander frambragt, och af hvilka de flesta ut-

märka sig genom qvickhet, lif och rikedom på präktiga

figurer, böra vi särskildt fästa oss vid de tvänne huf-

vudgrupperna: taflor, behandlande ämnen ur folkets lif,

och Bellmanstaflorna. Af det förra slaget vilja vi bland

andra nämna: »Bröllopsdans i Österåker»; »Blomster-

plockerskorna» (Vingåkersflickor, rådfrågande prestkragen;

taflan utstäld vid expositionen i Paris 1857); »Hök och

dufva»
;

»Söndagsmorgon på Siljan»; »Möte vid grin-

den»; »Österåkersbröllop eller bruden kommer»; »Spinn-

gille från Delsbo». Utaf Bellmanstaflorna äro mest be-

kanta: »Movitz i klämma»; »Mollberg höll flaskan»

(Fredm. ep. 55); »Konserten på Tre Byttor» (Fredm. ep.

51); »Käraste bröder, systrar och vänner» (Fredm. ep. 9)

och »Ulla vid toiletten» (Fredm. ep. 36). — För öfrigt

vilja vi af taflor, behandlande historiska ämnen, särskildt

anföra »Skön Signild bränner sig inne», som tillhörde

konung Carl XV:s enskilda tafvelsamling.

I denna vår samling af svenska konstnärers målningar

lemna vi ett träsnitt af Wallanders kända tafla »Auktio-

nen», utstäld på konstexpositionen 1866. Den vimlar af

figurer, liksom så många andra af samme konstnärs alster,

och vi torde möjligen böra påpeka några af de förnämsta

handlande personerna. I förgrunden ser man ett uppblåst

borgarfolk, som sannolikt inropat herregodset, under det

den förre egarens dotter tyckes med vemod betrakta qvar-

lefvorna af den forna ståten. Salen är uppfyld af speku-

lanter. Vid ett bord synes auktionsförrättaren, och bred-

vid denne framkommer en gammal betjent med familje-

klenoderna. Utroparen höjer ett äkta perlband i luften,

och herr brukspatronen synes med vigtig min vinka sitt:

»Jag tar det!» — Vidare bifoga vi ett träsnitt af Wallan-

ders »SkÖn Marit», ett säterminne från Delsbo, till hvilket

konstnären sjelf skrifvit följande intagande förklaring i

bunden form:

Skön Marit står i stugan på enslig fäbo vall,

men tankarna de gå så underliga.

Om knuten sveper vinden så isande och kall,

då komma minnen, ack! så sorgeliga.

»Min moder hon vardt döder, och fader fjärran är,

i byn jag släpar som Mats Ulfssons piga,

och om jag icke vore min Torstens hjertans kär,

jag ville hellre ned i grafven stiga.»

Men unga Torsten gångar i dyster skog så lång;

det prasslar och det rör sig mellan träden.

Med yxan på sin axel och vid en munter sång

han letar sig väl fram den mörka leden.

Två ögon dystert glimma vid furans höga stam.

Är det ett vilddjur väl han så får skåda?

Snart syns en luden bringa der bakom skymta fram,

en strid på lif och död det synes båda.

Men Marit räknar timmar, och tiden långsamt går.

När kommer hjertevännen till sin flicka?

»Med eldigt tal och kyssar jag honom värma får,

och drycken, som jag tillredt, skall han dricka.»

Så rosenfärgad kinden på vackra Marit blef,

när hon på kärestan i tysthet tänkte,

och solen slockna’, stjernan sin ljusa krets beskref,

och natten mörk sig öfver nejden sänkte.

Men ute i den tysta milslånga skogen — död

låg unga Torsten. Kampen re’n var slutad,

och vid hans sida björnen, som vållat denna nöd,

med klufven skalle låg mot honom lutad.

Och brasan brunnit neder. Skön Marit aldrig mer

med kyssar eller ord fick vännen värma,

ty snart hon också slutat den oro lifvet ger

för att i himmelen sig vännen närma.
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AUGUST JERNBERG
(f. 1826).

Bland de många svenskar, hvilka i början af 1850-

talet begåfvo sig till Dusseldorf för att sälla sig till den

svensk-norska målarekoloni, som der samlat sig kring de

tvänne norska mästarne Tidemand och Gude, var August

Jernberg onekligen en af de talangfullaste. Han föddes

den 16 september 182,6 och hade före sin utresa idkat

studier vid konstakademien i Stockholm.

Dusseldorf band honom vid sig för alltid, i synnerhet

sedan han genom giftermål blifvit ännu närmare fäst vid

Rhenstaden, men han har dock ständigt underhållit för-

bindelsen med hemmet genom hemsända konstverk, och

särskildt vid konstutställningarna har han varit väl repre-

senterad. Jernberg började sin bana som historiemålare;

hans »Gustaf Vasa vid Margareta Lejonhufvuds dödsbädd»

är sålunda väl bekant för dem, som haft tillfälle besöka

Stockholms konstförening. Snart öfvergick han dock till

genremålningen, hvilket var för honom så mycket lyckligare,

som hans hufvu dsakliga styrka ligger i en mild älskvärd

humor, för hvilken historiemålningen ej lemnar mycken

plats. Inom den humoristiska genren har Jernberg lemnat

förträffliga konstverk: »En lånesökande» och »Den kros-

sade pipan», i "'Nationalmuseum, tillhöra de bästa. Äfven

som stillebensmålare har han uppträdt med stor framgång.

Jernberg är en svag tecknare, derimot har han som kolo-

rist en synnerlig finhet i sina mellantoner, i hvilka han

dock stundom koketterar något med en grågrön ton, som

visserligen är för honom egendomlig, men må hända något

för ofta återkommer.

Utaf Jernbergs taflor lemna vi i träsnitt hans: »Farfar

som barnasköterska» och »Ett öfvertalningsförsök».

ANDERS GUSTAF KOSKULL
<f. 1831).

Son af hofmarskalken, friherre Anders Koskull, föddes

Anders Gustaf Koskull i Stockholm den 29 november

1831 och uppväxte i samhällets högre kretsar, hvilket

dock ej hindrade honom att, trots rådande fördomar, egna sig

åt konsten på fullt allvar. Han afreste i denna afsigt 1852

till Dusseldorf, der han att börja med studerade under

Sohn, hvarefter han lyckades någon tid få arbeta å den

berömde Tidemands atelier. I åtta års tid idkade Koskull

studier i Dusseldorf, under hvilken tid han likväl äfven

besökte Paris, der han arbetade hos Couture.

Hösten 1860 återvände Koskull till fäderneslandet,

kallades följande året till agréé vid Fria konsternas akademi

och erhöll 1862 ett resestipendium, som han begagnade

till en vistelse i Berlin och Dresden. Sedan 1868 är Koskull

ledamot af konstakademien.

En mild, poetisk natur, verkar Koskull inom en föga

stor, men med säker sjelfbegränsning utstakad krets, inom

hvilken han beherskar både färg och form. Hans taflor

hafva derför lyckats vinna många vänner äfven bland dem,

som ej blunda för den omständigheten, att han så ofta be-

handlar ett och samma motiv. »Tiggare utanför kyrkan» är

obestridligen hans mest betydande komposition. Väl bekanta

äro hans »Savojard i fängelse», »Sotaren kommer», »Flic-

kan på isen», m. fl. Uti denna samling hafva vi intagit

»Kyrkstötens kollekt» samt en »Genretafla».
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PETER ESKILSSON
(f. 1820, d. 1872).

En konstnär, som arbetade ärligt och ihärdigt och

äfven lyckades åstadkomma verk, som tillförsäkra honom en

plats bland våra utmärktare svenska genremålare, var

Peter Eskilsson. Han var född i Billeberga socken i

Skåne 1820 af fattiga föräldrar och måste redan vid unga

år sjelf arbeta för sin utkomst. Eskilssons första anställ-

ning var som underofficer vid Göta artilleriregemente och

sedermera, då han lemnat krigstjensten, som bokhållare

vid Göteborgs arbetsinrättning. Under dessa olika bestyr

vaknade med fördubblad styrka hans redan tidigt utveck-

lade hog för konsten, och denna böjelse vardt omsider så

stark, att han vid tretio års ålder lemnade Göteborg för

att vid Fria konsternas akademi söka någon näring för sin

konstnärsifver. Försedd med ett reseunderstöd af en konst-

vän i Göteborg, afreste Eskilsson 1853 till Dusseldorf, der

han någon tid studerade på egen hand, men sedan lycka-

des få tillträde till Tidemands atelier och enskilda handled-

ning. Nu gick det raskt framåt, hans lofvande anlag ut-

vecklade sig under Tidemands ledning i full blomma, och

i samma mon växte konstnärens gyllene förhoppningar.

Han återkom 1859 till fäderneslandet och bosatte sig i

Stockholm. Men här mötte honom idel motgångar: det

var som om hans konstnärskraft slappats, som om hans

mod och tillförsigt helt och hållet öfvergifvit honom, hans

taflor voro mindre goda än förut, och kritiken skärpte

mot Eskilsson sitt svärd med mer än vanlig ifver. Ut-

blottad och misströstande om sin kallelse som konstnär,

bortkastade Eskilsson nu palett och pensel och började en

ny bana som fotograf. Detta lyckades bättre, med en

bättre ekonomisk ställning fick Eskilsson åter jämnmod

och nytt hopp: han hade öfvervunnit krisen och blef åter

konstnär. Det var nu han började med lust och mod på

duken frammana bilder från de glada dagar, som Bell man

besjungit, och han hade nu tydligen funnit sitt rätta fält.

De små taflorna hade en god afgång, och konstakademien

satte det officiela inseglet på Eskilssons konstnärskap genom

att år 1866 invälja honom till agréé. Vän af landtlifvet

och van vid stor sparsamhet, flyttade Eskilsson 1871 från

.
1
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h ufvu dstaden till Bremö nära Sigtuna, der han med ifver

och friskt mod fortsatte sitt arbete, som nu var honom

så kärt. En våldsam sjukdom afbröt dock snart och

oväntadt hans verksamhet och släckte hans lif den 29

januari 1872.

Utmärktast bland Eskilssons Bellmanstaflor är säker-

ligen hans »Mollbergs kägelspel hos Faggens», som 1868

inköptes till Nationalmuseum, och hvilken vi här meddela

i träsnitt. Denna tafla framställer en scen frän Faggens

kända utvärdshus vid Hammarbytull, der Mollberg i säll-

skap med sina goda vänner roade sig med kägelspel »en

sommarafton 1770», som det heter i Fredmans 55:te epi-

stel, och der han stundom

»skyms af de ekar,

som på gåln kring kägelbanan stå;

stängd i en vrå

står han och pekar

midt bland dem, som käglor slå,

stiger på tå,

grälar och nekar,

att i slaget ramla’ två.»

GESKEL SALOMAN
(f. 182]).

Denne konstnär, som länge tillhört Göteborgs sam-

hälle och sedermera i fem års tid vistats i hufvudstaden, der

han intagit en plats som lärare vid vår konstakademi, är

icke svensk till födseln. Geskel Saloman föddes nämligen

af judiska föräldrar den 1 april 1821 i den lilla staden

Töndern i norra delen af Slesvig. Hans fader var då en

välburgen och ansedd köpman, som gaf sina många barn

en god uppfostran. Tidigt röjde Geskel anlag för ritning,

och han tecknade af allt hvad han kunde komma öfver

af illustrationer, och detta på ett för hans ålder särdeles

ovanligt sätt. Fadern ansåg sig derför böra söka bereda

sin son tillfälle till undervisning, men det var ingen lätt

sak i den lilla staden: der fans blott en ritlärarinna, en

fru Hansen, och hon gaf i sitt hem lektioner endast åt

unga flickor. Imellertid fick gossen tillträde till denna

flickskola, der han alltså fick sin första regelbundna un-

dervisning, om ock af tarfligaste slag. Men snart inträf-

fade en händelse, hvilken, om än sorglig i och för sig

sjelf, dock i sina följder var för Geskel och hans bröder

af stor betydelse. Faderns affärer hade nämligen så för-

sämrats, att han 1831 såg sig nödsakad att åt kreditorerna

afstå sina tillgångar, efter hvilken katastrof han för sin fa-

miljs bergning sökte draga fördel af sin vackra röst och sina

musikaliska anlag. I den danska hufvudstaden byggdes

denna tid en ny synagoga, och i tidningarna annonserades

efter en försångare. Saloman reste nu till Köpenhamn

med sin äldste son, en ganska skicklig fiolspelare och sån-

gare. Denne vardt antagen vid synagogan, och den äldre

Saloman flyttade året derefter med hela sin familj till huf-

vudstaden. Den unge Geskel fick nu vid femton års ålder

inträde i akademien och sedan vid prof. Lunds målar-

skola, der han sammanträffade med Boklund, Ruben och

åtskilliga andra svenskar. Efter några år öfvergick han

till Eckersbergs atelier. Sedan Saloman erhållit lilla silf-

vermedaljen för modellritning, lemnade han akademien,

men deltog 1849 i täflan om det neuhausenska priset,

hvilket han också erhöll för ett porträtt, hel figur i na-

turlig storlek, af författaren Överskon ; hans medtäfiare

voro de redan då väl kända konstnärerna Gertner, Schiött

och Helsted. För de sålunda erhållna penningarna företog

Saloman en resa till Berlin, der hans äldre broder, ton-

sättaren, vistades. Efter några veckors vistelse derstädes

vände han åter till hemmet.

Imellertid hade fadern aflidit, och den unge konst-

nären måste sjelf uteslutande sörja för sitt uppehälle. Han

arbetade ifrigt, än ritade och målade han porträtt, än

tjenstgjorde han som sångare i synagogan, än renskref han

noter. Äfven en och annan genretafia hade lemnat hans

staffli: den första var »Ett parti L’hombre», som köp-

tes af en norrman; den nästa, benämd »Första undervis-

ningen på fiol», såldes åt konstföreningen i Köpenhamn;

den tredje tafian, »Målaren och modellen», förestälde en

månglerska, som af en nybörjare låter måla sitt porträtt;

hon har under artistens långsamma åtgöranden fallit i sömn,

hvarför målaren nödgas med starka rop väcka henne.

En annan tafla var just fullbordad några dagar innan

Salomans broder S. Saloman skulle i Göteborg fira sitt

bröllop med sångerskan Henriette Nissen. Som vår konst-

när lyckades genast sälja denna sin tafla, vardt han der-

igenom satt i stånd att efterkomma deras önskan att när-

vara vid bröllopet. Detta gaf uppslaget till ett nytt

skede i Salomans lif. Strax efter ankomsten till Göte-
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borg på hösten 1850 ritade han nämligen ett porträtt af

sin svägerskas fader, och detta gjorde en sådan lycka, att

han snart öfverhopades med beställninger, hvarför han för-

dröjde sin vistelse i nämda stad år efter år. Han har i

Göteborg målat mellan två och tre hundra porträtt. År

1854 förlofvade han sig med en dotter till grosshandlaren

M. Jacobsen, och denne beredde honom tillfälle*att före-

taga en resa till Paris för att fullkomna sig i sin konst.

Uti Paris studerade Saloman på Coutures atelier, der

han flitigt arbetade under åtta månaders tid, och der han

åter sammanträffade med Boklund. Innan Saloman lem-

nade den franska hufvudstaden, målade han en större tafla,

»Nouvelles de la Crimée», som nu finnes i Göteborgs

museum. Våren 1855 gifte Saloman sig i Göteborg och

återvände med sin hustru till Frankrike. Efter hemkom-

sten målade han »En väfverska», som skickades till Paris’

»salon» och derstädes 1858 erhöll mention honorable.

Imellertid led Salomans hustru af en sjukdom, som gjorde

en resa till varmare luftstreck nödvändig, och Saloman

kom derigenom i tillfälle att tillbringa tvänne vintrar i

Algier. Från denna tid förskrifva sig två taflor »En

spahi vid sin älskarinnas dörr» och »Hönsoffringen» . Vid

hemkomsten till Sverige målade Saloman bland annat den

vackra och gripande tafla, »Utvandrare på väg till Göte-

borg», af hvilken vi bifoga ett träsnitt.

Vid slöjdföreningens skola i Göteborg, der Saloman

var på en gång ledamot af styrelsen och ritlärare, erhöll

han i uppdrag att omgestalta ritundervisningen efter en af

honom inlemnad plan, och vid museets nyinrättade rit-

skola vardt han med ett liknande uppdrag anstäld som

föreståndare och lärare. En Kurs i frihandsteckning efter

väggplanscher med text och en Tillämpning af perspektivets

grunder på frihandsteckning förskrifva sig från denna tid.

År 1869 anordnade Saloman i förening med arkitek-

ten Gegerfelt en skandinavisk konstutställning i Göte-

borg, och det är hufvudsakligen Saloman man har att

tacka för, att det första skandinaviska konstnärsmötet blef

en verklighet.

Efter sin faders död flyttade Saloman i början af år

1871 till Stockholm, der han målade »En flicka med ett

öppet bref i handen», hvilken tafla inköptes af staten och

nu finnes å Nationalmuseum. Utaf de mänga porträtt, den

flitige konstnären skapat, vilja vi särskildt påpeka grefve

Lagerbjelkes, som pryder Första kammarens samlingssal.

Till ledamot af Fria konsternas akademi kallades

Saloman 1868, vice professor blef han 1874, och efter

Troilis bortgång uppbär han lon som kongl. porträttmålare.

För närvarande vistas Saloman åter i Paris, der han

är sysselsatt med fullbordandet af en större tafla, till hvil-

ken han i Stockholm lagt första grunden.

B. JOH. GUSTAF BRANDELIUS
(f. 1823).

Om denne konstnär väl icke bland våra djurmålare

kan sägas vara den, som mest genomfördt och allvarligt

karakteriserar de föremål, han skildrar, är han dock onek-

ligen den roligaste humoristen bland dem alla. Gustaf

Brandelius föddes i Fredsbergs prestgård i Vestergötland

den 22 oktober 1833, son af den ännu lefvande gamle

prestmannen kontraktsprosten J. K. Brandelius. Som barn

skickades Brandelius till Stockholm för att genomgå ly-

ceum; sina lediga stunder använde ynglingen vid konst-

akademien och hade genomgått dess alla klasser, när han

1852 blef student i Upsala. Fyra år derefter blef han

officer vid Skaraborgs regemente och kommenderades till

Göteborg. Den mängd smärre utkast och porträtt, som

han strödde kring sig i denna på mecenater rika stad,

väckte stort uppseende och föranledde några konstälskare

att erbjuda honom medel till en utländsk studieresa. I

d’Uncker fann han en god ledare, när han 1857 anlände

till Dusseldorf; han uppehöll sig nu derstädes och i Paris

under närmare två års tid och återkom till hemmet 1859.

Men göteborgarne tyckte, att deras unge gunstling borde

få ytterligare tillfälle att utveckla sin förmåga, och lem-

nade honom nytt understöd, hvarefter han ännu en gång

anträdde en resa till Tyskland och Frankrike; han uppe-

höll sig nu åren 1861—1862 i Paris, der han efter be-

ställning utförde flera kopior efter franska målare i Luxem-

bourgsamlingen. Likaledes vistades lian i Paris under

verldsutställningen derstädes 1867 och utförde under denna

tid bland annat en särdeles vällyckad kopia af Troyons
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stora djurmälning i Luxembourg. Sedan dess har Bran-

delius mest uppehållit sig omvexlande i Stockholm och

Vestergötland.

Ar 1864 invaldes Brandelius till agréé och kallades

1874 till ledamot af Fria konsternas akademi.

Till denne konstnärs mest bekanta arbeten höra bland

annat »Soldatbarn vid en grind», »En källa i skogen»,

»Första ridlektionen», »En belägrad favorit», de tvänne

sista här meddelade i träsnitt, »Han blir hussar med

tiden» och »Hemfärd från skogen».

HUGO FREDRIK SALMSON
(f. 1843).

Hugo Salmson föddes i Stockholm 1843 och gjorde

sina första studier vid akademien för de fria konsterna; 1869

for han till Paris, der han började arbeta under Contes

ledning. Redan från akademien tillgifven den eleganta

färgbehandling och det ädla, stundom måhända något

anspråksfulla framställningssätt, som är egendomligt för

den Boklundska skolan, tillegnade han sig snart den

finess och den högaristokratiska prägel, som utmärka

Contes maner. Derimot lyckades det honom ej i samma

grad att uppnå mästarens fina uppfattning. Så har man

t. ex. mot den tafla, hvilken vi uti träsnitt meddela, »En

spåqvinna i en stuga i Dalarne», som var synlig på

Paris-salongen 1870, gjort den anmärkningen, att det i

den samma råder en inre motsägelse mellan det skil-

drade ämnet och sjelfva framställningssättet, hvarigenom

det blir mera en gripande teaterscen än en folklifsbild,

hvars hufvudegenskaper böra vara sanning och natur.

Lyckligare har Salmson varit i flera historiska genre-

bilder, såsom »Gustaf Vasa finner sin gemål Katarina

Stenbock sofvande» och »Sten Sture erbjudande ärke-

biskop Trolle frid och försoning».

Salmson kallades 1871 till agréé af Fria konsternas

akademi.

GUSTAF OLOF CEDERSTRÖM
(f. 1845).

Denne unge målare har liksom Salmson egentligen

utvecklat sig i Paris. Han for 1867 först till Diisseldorf,

der han under Fagerlin utbildade sin talang, men begaf

sig snart till Paris, der han blef elev under Léon Bonnat;

sedermera har han fortsatt sina studier i Rom. Efter att

åter ha besökt den franska hufvudstaden har han numera

återvändt till Stockholm. Friherre Cederström är en

framåtsträfvande konstnär, som med en jäsande fantasi

förenar en icke ringa förmåga af djerf och kraftig behand-

ling. Det torde imellertid icke vara på sin plats att här

vidare uttala några bestämda omdömen om den unge,

lofvande målarens konstnärspersonlighet.

Den tafla, af hvilken vi här meddela ett träsnitt,

»Epilog», inköptes 1874 för statens räkning.
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AGNES BORJESSON
(f. 1827).

Agnes Börjesson är dotter till den bekante skalden

Johan Börjesson och är född den i:a maj 1827. Redan

tidigt ingick hon på konstnärsbanan, som dock länge tyck-

tes lofva henne flera törnen än rosor, till dess hon gjorde

den erfarenhet, som hvarje verkligen begåfvad konstnär

förr eller senare gör, att ingen dörr är så fast tillsluten,

att den icke springer upp för det ihärdiga arbetets hand.

Sedan Agnes Börjesson åtskilliga år studerat så väl i

Sverige under Boklunds ledning som i Paris och härun-

der lemnat arbeten, hvilka röjde hennes stora anlag, men

dock icke läto dem slå ut i full blomning, kom hon mot

slutet af 1860-talet under genremålaren Wilhelm Sohns

ledning i Diisseldorf; dennes talang, nära beslägtad med

hennes egen, visade sig på hennes utöfva det lyckligaste

inflytande, och nu började hennes triumfer, hvilka i syn-

nerhet knyta sig till »Gamla minnen», inköpt af National-

museum, och »De nygiftas afsked». Det är företrädesvis

rococotidens kostym hon i sina konversations- och kabi-

nettsstycken skildrar. Agnes Börjessons konstnärsskap ut-

märker sig ej så mycket för fantasirikedom som för ett

fint sätt att gruppera, en ädel färgsammansättning och en

hållning, som alltid är tilltalande, stundom till och med

öfverraskande.

Agnes Börjesson, som sedan 1872 är ledamot af vår

konstakademi, har under de sista åren uppehållit sig i

Italien.

Yi meddela af konstnärinnan hennes bekanta tafla

»Dagens nyheter».

HANNA WINGE (född TENGELIN)

(f. 1838).

Denna konstnärinna, som är född den 4 december

1838, flyttade redan vid sju års ålder till Stockholm med

sin fader, en af Stockholms mest aktade och framstående

handtverkare på den tid, då ännu icke endast »fabrikörer»

funnos till. Hennes första ritundervisning leddes af Ring-

dal, hvars spetsiga, fina blyertsm anér med svag färglägg-

ning blef en lärdom, som hon sedan fick länge arbete

nog med att lära sig glömma. I detta maner började

hon rita porträtt, och efter kopierandet af en gammal

tafla i olja, vågade mästaren låta sin fantasi flyga sä högt,

att han med profetisk blick förkunnade, att hon »möjligen

kunde förtjena penningar på kopiering.» Men Hanna

Tengelins hog låg ej åt det hållet; hennes lifliga och

klara konstnärssjäl hade redan då satt en sjelfständig konst-

närsverksamhet som målet för hennes sträfvanden. Den

man, hos hvem hela vårt yngre konstnärsslägte och sär-

skildt våra qvinliga artister stå i så stor förbindelse, öpp-

nade just då en atelier för fruntimmer, och jämte Agnes

Börjesson var Hanna Tengelin en af denna skolas första

lärjungar. Men hennes ringdalska maner hade nära nog

förstört hennes hela framtidsbana; ty här bedrefs ritunder-

visningen i bredare drag och man ritade porträtt i kropps-

storlek, — följden blef, att man afrådde henne från att

fortsätta. Imellertid fick läraren se hennes färgstudier, och

långt ifrån att fasthålla sitt råd, uppmuntrade han henne

till ytterligare bemödanden, och snart såg han i henne en

af sina mest framstående lärjungar. När den qvinliga af-

delningen vid konstakademien — likaledes en frukt af

Boklunds verksamhet — inrättades, ingick Hanna Tenge-

lin der som elev, fick snart en egen atelier till sammans

med några andra qvinliga artister, och så inköptes hennes

första tafla, »Hos gässen», af Konstföreningen. Sedan

dess har hon gått ständigt framåt. Ar 1867 inträdde hon

i äktenskap med historiemålaren, prof. M. E. Winge,

och snart slog konstnärsparet sig ned i samma atelier, der

Boklund en gång mottagit sin unga lärjunge. Bland hen-

nes senare taflor kunna vi nämna: »En liten kokett»,

»Kaffestök», »Nätbinderskor», »Mor sitter hemma och

1
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spinner», »Höbergning i Rättvik», »Anders och Brita»,

den sista här meddelad -i träsnitt.

Ar 1864 gjorde hon en resa till Aachen med sin far,

1872 en resa till Paris med sin man; men sina studier

har hon uteslutande gjort hemma. Det är det svenska

folklifvet i stugorna, så som det rör sig i Dalarne och i

bohuslänska skärgården, hon med både förkärlek och be-

gåfning skildrat.

Ett vackert namn har Hanna Winge äfven skapat sig

på den textila konstindustriens område, der hennes mönster

efter fornsvenska motiv åt sällskapet »Handarbetets vän-

ner» i Stockholm gifvit en nyttig handräckning. Ty värr

angreps fru Winge för ett par år sedan af en ögonsjuk-

dom, som på sista tiden tvingat henne att nedlägga sin

pensel, den vi dock hoppas, att hon snart, till glädje för

alla konstens vänner, mätte återtaga.

MATHILDE DIETRICHSON (född BONNEVIE)
(f. 1837).

Fru M. Dietrichson, som sedan tio år tillbaka tillhört

den svenska konsten, är född i Kristiania den 12 juli 1837.

Efter i hemlandet idkade studier, säger Hofberg i sitt

biografiska handlexikon, reste hon 1857 till Diisseldorf,

der hon till 1861 erhöll undervisning af den berömde

historiemålaren Otto Mengelberg. Gift följande året med

professorn vid Akademien för de fria konsterna, L. Die-

trichson, ledsagade hon sin man på en gemensam studie-

resa till Tyskland och Italien, hvarunder hon för en tid

åtnjöt Schraders undervisning i Berlin och sedan stude-

rade sjelfständigt i Rom under sin och sin mans vistelse

derstädes 1862— 1865. Anländ till Stockholm, fortsatte

hon der sina konststudier och genomgick konstakademien

1866—-1869. Sistnämda år nedtog hon åter sitt staffli för

att åtfölja mannen på hans rundresa till Grekland, Turkiet,

Italien och Frankrike samt tillbragte derunder någon tid

i Chaplins atelier i Paris. Hennes arbeten, bland hvilka

må nämnas: »Rökande gubbe med barn» (1868), »Ung-

mors besök» (1869), »Italiensk familjscen» (1870), »En

bildad tjenstfiicka» (1872), röja solida studier och utmärka

sig för lyckligt funna och fint genomförda motiv samt

ett ganska smakfullt och vårdadt målningssätt.

Med anledning af intagandet utaf »Mästarens dotter»,

hvilken tafla vi här återgifva i träsnitt jämte den äldre

taflan »Familjscen» (1873), säger Ny' 111 . Tidning om fru

Dietrichson: Hon tillhör så väl genom sin bostad som

genom sitt elevskap vid vår konstakademi de svenska konst-

idkarnes antal, och hon har bland dem intagit ett ganska

framstående rum. »Mästarens dotter», hennes senaste ska-

pelse, är en älsklig bild, som särdeles väl egnar sig att

karakteristiskt framställa konstnärinnans skaplynne. En

dansk författare har redan anmärkt »den milda humor och

det skälmeri, som äro konstnärinnan så egendomliga», och

vi torde med påpekande af taflan i dagens blad äfven

kunna anvisa henne en hedersplats bland dem, som häfda

det poetiskas, det själfullas rätt i målarkonsten, en förtjenst

att särskildt framhålla i vår tid, som tidt och ofta ser den

rutinerade tekniken, hvars själ är främmande för all ideal

sanning, krönas med mästarekransen och helsas för stor.

Länge kämpande med teknisk svaghet i utförandet har

hon småningom vunnit full rätt att räknas bland mogna

konstnärer, och vi helsa i »Mästarens dotter» ett godt

förebud om en god framtid.
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JOHAN GEORG ARSENIUS
(f. 18 1 8)

.

Denne konstnär liar utkorat hästen till sitt älsklings-

djur. Sjelf militär och sportsman intresseras han af sjelfva

hästracen och den enskilde hästen, och från hans hand

har utgått en mängd för hästkännare säkerligen högst

värdefulla hästporträtt.

J. G. Arsenius är född den 4 februari t 8 18 på

Klemmestorp i Vestergötland och blef efter att hafva ge-

nomgått Skara skola student i Upsala 1837. Från detta

år till 1868 har han inom Lifregementets husarkår stigit

från sergeant till öfverstlojtnant.

År 1849 mottogs den då 31-årige Arsenius som elev

hos vår aflidne djur- och bataljmålare Wahlbom och gjorde

1852 en studieresa till Dlisseldorf och Paris, der han till

sammans med sin lärare studerade Horace Vernets taflor.

I Paris stannade han ett års tid och arbetade under de

sista månaderna af sitt vistande derstädes i Höckerts ate-

litr. Efter hemkomsten målade han flitigt och invaldes

1865 till agréé vid Fria konsternas akademi. Vid utställ-

ningen 1866 framkom hans »Eldsvåda i ett stall»; senare

ha vi från Arsenii hand fått mottaga bland annat: Lugn-

ås qvarnbrott», »Norska slädtrafvare på is» och »Wintons

räddning vid Ottenby eldsvåda 1869». Bland hans liäst-

och hundporträtt äro, enligt Hofbergs biografiska hand-

lexikon, Rigolboche (tillh. kammarherren Rosencrantz),

»Jane» (tillh. baron Bennet), skolhingsten »Aurico» (tillh.

hofstallmästaren Fischerström, »Lisa», »Blenda» och »Ca-

rolo», (tillh. grefve Duben) samt »Grå spännet», (tillh.

löjtnant A. Tamm) de mest framstående.

Af konstnärens taflor meddela vi hans »En kasserad

nummerhäst»

.

CARL FREDRIK KIORBOE
(f. 1S00).

Nestorn bland våra konstnärer är icke född inom

Sveriges landamären, utan i Kristiansfeld i Slesvig, der

hans far, en förmögen köpman, var bosatt. Kiörboe vardt

vid unga är föräldralös och kom derefter till Sverige; hos

sin morbroder, föreståndaren för veterinärinrättningen i

Stockholm, den bekante Norling, genomgick han en grund-

lig kurs i djuranatomi, hvilket utgjorde första grundvalen

till hans blifvande konstriktning. En ytterligare impuls

till inträde på djurmåleriets område erhöll Kiörboe, dä

lian 1829 anstäldes som kornett vid Jämtlands hästjägare-

sqadron, hvarefter han 1833 befordrades till löjtnant och

1837. erhöll titel och rang af ryttmästare. Då var han

redan långt på väg till sitt stora rykte. Redan under sin

vistelse i Jämtland hade han ådragit sig allmänhetens upp-

märksamhet genom en samling hästporträtt i litografi.

Men omkring 1838 lemnade han Sverige och for till Ber-

lin, hvarifrån han, efter ett kort besök i hemlandet, begaf

sig till Paris, der han sedermera varit bofast. Snart bör-

jade han framträda pä konstutställningarna i Paris med

förträffliga taflor, och han kunde inom kort glädja sig åt

en lysande framgång. Hans fält är visserligen icke stort,

det omfattar företrädesvis hästar, hundar och räfvar, men

inom denna sin genre är han obestridligen en mästare.

Hvem känner ej hans i oräkneliga aftryck spridda gripande

målning »Öfversvämningen», livem har ej sett hans präk-

tiga »Springande räf» ? — många andra att förtiga. Kiör-

boe, som sedan 1858 är ledamot af Akademien för de

fria konsterna och kongl. hofmålare, har dessutom hedrats

med en mängd utmärkelser så väl inom som utom landet;

sålunda är han ledamot af flera utländska konstnärssam-

fund, riddare af hederslegionen, vasaorden och olafsorden,

o. s. v.

Nationalmuseum eger af denne konstnär »Räf», hvil-

ken vi meddela i träsnitt, »Tartariska hundar» och »Ko-

nung Carl XV till häst».
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HOCKERT.

GUDMORS

BESOK.









BENGT

NORDENBERG.

19 h.

DEN

SISTA

FÄRDEN.





FERDINAND

FAGERLIN.

FRIERIET





WALL

ANDER.

20 a.

SKON

MARIT.

SÄTERMINNE

FRÅN

DELSBO.





20 b.

AUKTIONEN.





AUGUST JERNBERG.

FARFAR SOM BARNSKÖTERSKA.





AUGUST JERNBERG





ESKILSSON.

C/5

£
w
o
o
<

22 a.

MOLLBERGS

KÄGELPARTI

HOS





KOSKULL.





KOSKULL.

i









GUSTAF

BRANDELIUS.

2i a.





GUSTAF

BRANDELIUS.

24 b.

VID

LANDSVÄGSGRINDEN.









GUSTAF

CEDERSTROM

EPILOG.



\



AGNES

BÖRJESSON.

DAGENS

NYHETER.





ANDERS OCH BRITA.





MATHILDA

DIETRICHSON.

MASTARENS

DOTTER.



/



MATHILDA

DIETRICHSON.

FAMILJESCEN.





ARSENIU





C. F. KIÖRBOE.

RAF.
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